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Merel is bang

H. van Aar

M. Delfos

Bram heeft ADHD waardoor hij vaak driftbuien krijgt.
Zijn ouders zijn bang dat hij een keer iets zal doen wat

Een therapeutisch verhaal voor kinderen die angstig zijn.
Kan ook als voorlichtingsboek gebruikt worden om kinderen

niet meer goed te maken valt.
ISBN 90 2611675 0

duidelijk te maken hoe angst werkt en wat je ermee kunt doen.
ISBN 90 8560 514 8

Waar is oma beer?

O. Alting
Prentenboek om samen met jonge kinderen voor te lezen over dood gaan

Ze vinden me druk

ISBN 978 94 9180 6018

vertonen en kinderen met ADHD. Kan ook als voorlichtingsboek
gebruikt worden om kinderen duidelijk te maken wat hyperactief

Ik ben bang

M. Delfos

Een therapeutisch verhaal voor kinderen die hyperactief gedrag

en ADHD voor hun leeftijdgenoten betekent.

(Uitgeverij) Averbode

Van angsthaas tot held. De verschillende soorten bang zijn
komen aan de orde, en hoe je ermee kunt omgaan.

ISBN 90 8560 502 4

ISBN 978 90 3171775 0

Aletta en de giraf

M. Delfos

Van gewoon naar speciaal of buitengewoon onderwijs.

Een lege brug

Alette kan niet zo snel leren. Dit boek is een hulpmiddel om de
problematiek uit te leggen en bespreekbaar te maken.

D. Bracke

Siem wordt verliefd op Paulien, maar haar autisme staat
als een muur tussen hen in.
ISBN 90 6565823 8

ISBN 978 90 8560 533 1

Dood is niet gewoon
Alleen lukt het niet
Een meisje wordt gepest.
ISBN 978 90 5932898 3

Alleen met mijnwereld

M. Delfos

Een therapeutisch verhaal voor kinderen van 4-9 jaar.
Bedoeld voor kinderen die het overlijden van een betekenisvol
iemand meemaken.
ISBN 978 90 8560 532 4

B. Braem

W. Broekhuis

Wessel is 16 jaar, hij laat zien hoe hij zijn leven vorm geeft.

Ik ga naar papa

ISBN 978 90 5712300 9

Een therapeutisch verhaal voor kinderen waarvan één
van de ouders in de gevangenis zit.
ISBN 978 90 8560 560 7

Mick
Voorleesboekje over autisme voor de allerjongsten.
ISBN 978 90 7512985 4

Vlinder

C. Bruin
e.a.
www.graviant.nl

M. Delfos

Vogel

M. Delfos

Een therapeutisch verhaal voor kinderen. Het laat kinderen
ervaren dat ieder mens even belangrijk is en zijn eigen wereld heeft.
ISBN 978 90 8560 592 8

M. Bruijstens

Leesboek over een meisje met ADHD.
ISBN 978 90 7767174 0

Van alles 2
Hallo, ik ben Tom!

M. Delfos

Over de betekenis van echtscheiding voor jonge kinderen.

V. Caster

Een kind van 10 jaar met het syndroom van Gilles de la Tourette
vertelt zijn verhaal.

ISBN 978 90 8560 504 1

Stijn de Trein

Wouter heeft ADHD. Hij en zijn familie leren hier
stilletjes aan mee omgaan. En dat gaat niet altijd van
een leien dakje.
ISBN 90 4480439 1

Er zit een leeuw in mij
C. Cogenbach

Een boekje over een treintje met ADHD.
Hij is Alle Dagen Heel Druk! Voor kinderen van 4 tot 8 jaar.
Een uitgave van Balans.
ISBN 90 8066742 0

Ik wil een vriend met rode schoenen aan
Alle dagen dromen

Martijn heeft autisme. Hij ziet de wereld anders en dat
zorgt soms voor ongemakkelijke situaties.

E. Deckers

Een meisje met ADD merkt dat ze anders is en vindt een
manier om daar mee om te gaan zonder zichzelf te verliezen.
www.elsdeckers.com

De wereld van Luuk

ADD Daisy

K. Dieltiens
www.clavis.be
T. Ehrlich

Is het verhaal van een 9-jarig meisje met ADD.
Ze legt haar ADD uit en geeft 10 tips. Inclusief CD.
ISBN 978 90 7464029 9

M. Delfos

Een therapeutisch verhaal voor kinderen met autisme.
Kan ook als voorlichtingsboek gebruikt worden.
ISBN 978 90 8560 513 3
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ADD David
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Alle dagen hartstikke druk

T. Ehrlich

M. Mous

Is het verhaal van een 11 jarige jongenmet ADD.
Hij legt ADD uit en geeft 10 tips Inclusief CD.

Indy heeft ADHD. Allerlei situaties uit zijn leven worden
besproken waar de buitenwereld moeite mee heeft.

ISBN 978 90 8560 570 6

ISBN 90 2699775 2

Rikki

De stip

G. van Genechten

Rikki’s oren zijn anders. Toch wil hij erbij horen.
ISBN 90 6822626 6

Benno buitenspel

De MatriXmethode

P. Goossens

Over winnen en durven verliezen.

P. Reynolds

Ik kan niet tekenen zegt Floor, maar een stip kan ze wel maken.
ISBN 90 5637554 7
I. Stoop

In 7 matrixstapjes een sprong vooruit

& T. Robberecht

ISBN 90 4480591 6

ISBN 978 90 7908311 4

In mijn kop staat alles op zijn hoofd

S. Vanden Heede
Meisje van 13 jaar beschrijft in dit boek wat er in haar hoofd omgaat.

Jikke Pikke komt er wel

ISBN 978 90 2096039 6

Jikke vertelt wat hij allemaal denkt en doet in de tuin, het bos,
bij de tandarts... Hij wil het liefst zoals anderen zijn. Erbij horen.

Langmuts op school

ISBN 90 6445296 2

R. Veenstra

Jikke is slim maar anders. Hij heeft autisme.

J. Intrabartolo
Boekje als aanleiding om met jonge hoogsensitieve kinderen
e.a.
te praten over hun schoolbeleving. Inclusief 10 uitgebreide

Hieper

tips voor ouders en leerkrachten.
ISBN 978 90 8126724 3

Een druk draakje wat niet stil kan zitten.
ISBN 978 90 48808922

Mafkezen en het Asperger-syndroom

R. Visser

Als je nergens meer zin in hebt.

L. Jackson

e.a.

M. Vos

Luke is 13 en heeft ‘t Asperger-syndroom. Op humoristische
wijze beschrijft hij welke uitdagingen het leven biedt aan de

Depressie bij kinderen: hoe zit dat?
Kiki heeft een depressie, je krijgt zo een idee hoe een

vele jongeren met het Asperger-syndroom.
ISBN 90 5712168 9

depressie kan ontstaan en kan verlopen.
ISBN 978 90 3137331 4

Rakker en Nora
K. Landman
Kinderboekje geschreven door Kim, dochter van Sigrid Landman.

Kevin denkt

ISBN 978 94 90352 19 6

volkomen logische wereld van Asperger.
ISBN 978 49 1583148

G. Watts

Over het heelal, verwarrende uitdrukkingen en de

Heibel in mijn hoofd

G. Leguijt
Martijn is anders. Van buiten zie je het niet. Hij heeft het
gevoel dat hij de hele dag moet vechten tegen boosheid en angst.
ISBN 90 2661021 1

Een dictator in mijn kop

J. Wells

Op zijn 16e schreef Joe dit informatieve boek,
met veel adviezen voor pubers en ouders.
ISBN 978 90 5712253 8

Mijn eigen wereld

J. Leguijt

Bevriend met Bram of met een autist

De 16-jarige Jacco vertelt hoe het is om autistisch te zijn.
ISBN 90 2391957 2

Hoe voelt Felix zich vandaag?
Over grote en kleine gevoelens van Felix en wat ze betekenen.
ISBN 90 7683033 9

De kleur van emoties

N. Ymus

Bram heeft een andere kijk op de wereld vanuit zijn autisme.
ISBN 978 90 4840990 7
D. Lévy,
F. Turrier

Ben jij een Cheeta?

M. van Zetten

De uitdagingen waar hoogbegaafde kinderen tegenaan lopen
ISBN 9789081916721
A. Llenas

Een pop up boek.

Als de geit leert zwemmen

N. Moost

Leerlingen iets opleggen werkt niet dus…….
ISBN 9789491740282
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Probleemgedrag in de klas en agressie
op school
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Speciale onderwijs zorg in het Voortgezet
Onderwijs

J. van Acker

J. van Balkon

Een praktische handleiding. Dit handboek biedt een houvast

Behandelt belangrijke thema’s uit de leerlingenzorg.

om met probleemgedrag om te gaan.
ISBN 978 90 4551615 2

ISBN 90 4411165 5

Diagnose ADHD
De winst van het werkgeheugen

R. Barkley

Train je brein om sneller en beter te leren en presteren

Een gids voor ouders en hulpverleners.
Praktische tips en stappenplan om het gedrag te reguleren.

ISBN 978 90 5712 4204

ISBN 978 90 2651 691 7

DSM5

T Alloway

De communicatie koffer

American Psychiatric Association

Nederlandse vertaling van de DSM 5
ISBN 978 90 8953 2251

C. Barten

Communicatie hulpmiddelen voor 5- tot 12-jarigen.
Met bijzondere aandacht voor kinderen met autisme.
ISBN 978 90 7876594 3

Het hoog sensitieve kind

www.cegopublishers.be

E. Aron

Ik wil niet meer onzichtbaar zijn

Help je kinderen op te groeien in een wereld die hen overweldigt.
ISBN 978 90 6305 212 6

Birsen vertelt haar bijzondere levensverhaal: een leven met

Het syndroom van Asperger

autisme (otizm in het Turks) in de allochtone cultuur in Nederland.
ISBN 978 90 7767 150 4
www.uitgeverijpica.nl

T. Attwood

B. Basar

Een gids voor ouders en hulpverleners.
ISBN 978 90 2651 672 6

Dag vreemde man

Hulpgids Asperger syndroom,

Over partners met autisme.
ISBN 978 90 6445 206 7

T. Attwood

De complete gids: achtergronden, diagnose, behandeling
ISBN 978 90 5712247 7

V. Beel

Gedrag begrijpen

A. Beets
e.a.

Zoekt de oorzaken van het gedrag op en verklaart

Meisjes en vrouwen met asperger

het zonder het etiket goed of fout.
ISBN 90 4411 369 0

T. Attwood,
T. Grandin e.a.

Vrouwen met Asperger geven een openhartige kijk
in hun leven. Ook tips en achtergrondinformatie.
ISBN 978 90 7767 122 1

Werken met autisme, 12 methodische uitgangspunten
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen met autisme werk

Ongewild lastig,
Inzicht in veel voorkomende ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.
ISBN 978 90 7767106 1

M. Baard &
D. van der Elst

Handboek positieve groepsvorming

Waar komt dat gedrag vandaan?

A. Bergman
Raoul, Fatima en Herman hebben een psychische stoornis.
e.a.
Door hun eigen verhalen krijgt de lezer inzicht in deze problematiek.
ISBN 978 90 4770 201 6

Autisme wegwijzer,

N. Baas

Doeltreffende oplossingen voor allerdaagse problemen.
ISBN 978 90 7767 119 1

Psychologisch onderzoek bij kinderen

M. Bakker-de Jong
& I. Mijland

D. Betts
e.a.

R. Bierlaagh

In heldere taal wordt uitgelegd wat de uitslag van een
psychologisch onderzoek betekent.
ISBN 978 90 2099975 4

Dit is ADHD

B. Baleman

20 tips en interventiestrategieën voor leerkrachten
ISBN 978 90 7767 130 6

DECEMBER 2015

I. van Berckelaer

Gestoord

Een reisgids voor in de klas en thuis
ISBN 978 94 9180 6353

Naslagwerk voor docenten en mentoren die meer
succes willen behalen met groepen.
ISBN 978 90 79596072

Autisme op school

M. Baard

Inzicht in veel voorkomende ontwikkelingsstoornissen.
Hulpmiddelen zoals weekroosters en studieplanners zijn te
downloaden via www.ongewildlastig.nl
ISBN 90 7767 111 0

Samen de online wereld verkennen

www.bureauarbeid.nl

Een passend aanbod binnen passend onderwijs (incl dvd)
ISBN 978 94 61055873

www.ongewildlastig.nl

Ongewild lastig, in de puberteit en adolescentie

vinden en behouden?

Alles over de kenmerken, diagnose, behandeling en
aanpak thuis en op school.
ISBN 978 94 01404280
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Ik Puber-training

J. van Bockel

F. Boudesteijn

Leven met een aspergerkind
Een moeder beschrijft openhartig het leven van haar dochter.

Psychoseksuele ontwikkeling bij adolecenten met een
autismespectrumstoornis.

ISBN 978 90 2098605 1

De Ik Puber-training biedt hulpverleners een bruikbaar handvat om
jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een ASS de gewenste begeleiding

Als je kind moeilijk slaapt

e.a.

te kunnen geven.

F. Boer

Onder andere aanpak van slaapproblemen.
ISBN 978 90 3137485 4

ISBN 978 90 2324908 5

Contact maken op school
De moeilijke klas
Cahiers Speciale Onderwijszorg.

T Boves

Motiveren, leidinggeven en samenwerken in het VO.

B. de Boer
e.a.

ISBN 978 90 2324765 4

ISBN 90 4411288 0

Leer als een speer
Angst bij kinderen

J.v.d. Brandhof

Achtergrond van angststoornissen en praktische tips

Leer sneller, beter en leuker. Dit boek geeft een overzicht
van technieken waarmee je beter leert.

ISBN 978 90 2099 9532

ISBN 978 90 5261731 2

Gelukkig voor de klas

F. Boer

NLD gewoon anders

J. Boerefijn, A.Bergsma

Hoe houd je als docent je werkplezier op peil?
ISBN 94 0142 1129

Communicatiekwesties bij autisme en
syndroom van Asperger

Praktijkgids voor leerkrachten, hulpverleners en ouders.
ISBN 978 90 3346919 0

Hoe geef je met voldoening les aan pubers?

O. Bogdashina

Brugklas bikkels

de sterke en zwakke kanten die daarmee samenhangen.
ISBN 978 90 4412012 7

Relaxed & zelfverzekerd naar de middelbare school.
ISBN 978 90 44130751

I. Brugman
e.a

O. Bogdashina

Geef me de vijf

C. de Bruin

Een praktisch houvast bij de opvoeding en begeleiding

ISBN 978 90 4412378 4

Waarneming en Zintuiglijke ervaringen bij
mensen met Autisme en Aspergersyndroom

A. Brouwer

40 praktijktips voor de leraar.
ISBN 978 90 5574605 7

Spreken we dezelfde taal. Om met succes les te geven aan
kinderen met autisme moeten we hun cultuur begrijpen evenals

Theory of Mind en de Triade van Perspectieven
bij autisme en syndroom van Asperger

S. Broekmans
e.a.

van kinderen met autisme (incl. CD).
ISBN 90 7512964 5

O. Bogdashina

Auti communicatie
Handvatten voor communicatie met mensen met ASS

Verschillende ervaringen, verschillende werelden.
ISBN 90 4411537 5

C. de Bruin

ISBN 978 90 7512999 1

Zit stil op school-omgaan met ADHD in de klas

R. Bollaert

Autisme in het voortgezet onderwijs

Een gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners.
Hoe kunnen we omgaan met kinderen, die ten onrechte
onhandelbaar, stout en verwend worden genoemd.
ISBN 90 2094872 5

Omgang met leerlingen met autisme wordt beschreven.
ISBN 978 90 4411980 0

Wijzer Onderwijs - Autisme
Wie de leerling liefheeft

CED groep

Auti-wijzer, Klassen-wijzer, Begeleidings-wijzer,
Plan-wijzer, Methode-wijzer.
ISBN 978 90 5819193 1

A. Boon

Praktische en doeltreffende voorstellen voor allen die te maken
hebben met de begeleiding en bijsturing van ‘onaanspreekbare’
leerlingen in het VO.
ISBN 978 90 5170887 5

Wijzer Onderwijs - Autisme

Oppositioneel en opstandig gedrag in het VO

Wijzer met ouders.
ISBN 978 90 5819256 1

M. Borst

Hoe om te gaan met gedragsproblematieken zoals ongewenst,
ongehoorzaam en oppositie tegen de leerkracht.
ISBN 978 90 4412298 5
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Auti-wijzer voortgezet onderwijs.
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Wijzer Onderwijs
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Denk & doe

CED groep

Aandachtstekort-en gedragsstoornissen.
ISBN 978 90 5819159 2

S. Degrieck

Praktische ideeën voor de eerste stappen in het leerproces
bij mensen met autisme en mensen met een ontwikkelingsachterstand.
ISBN 90 6445248 2

Wijzer Onderwijs

CED groep

Wijzer over angst.

En dan ... En dan ...?

ISBN 978 90 5819261 5

Tijd verhelderen voor mensen met autisme.
ISBN 978 90 2097175 0

Wijzer onderwijs

S. Degrieck

CED groep

Angst en depressie.

Afscheid nemen. Moet ik nu huilen?

ISBN 978 90 5819292 9

Rouw bij kinderen en jongeren

Autisme van binnen uit

M. Delfos en
R. Fiddelaars-Jaspers

met een stoornis binnen het autismespectrum.
ISBN 978 90 2595766 7

H. de Clercq

Een praktische gids.
ISBN 978 90 5240843 9

Autisme op school

Mama, is dit een mens of een beest?

deel 1 - basisonderwijs.
ISBN 978 90 7959602 7

H. de Clercq

Zijn autisme wordt uitgelegd aan de hand van zijn bijzondere
denkstijl: detail-denken of over selectief denken.
ISBN 978 90 5240511 7

M. Delfos

Autisme op school

M. Delfos

deel 2 - voortgezet onderwijs.
ISBN 978 90 7959604 1

Leerlingen met autisme in het voortgezet
onderwijs

A. Clijsen
e.a
Een praktische gids voor docenten, mentoren en zorgcoördinatoren
info@landelijknetwerkautisme.nl

Luister je wel naar mij?

Autisme en sexualiteit
Congresuitgave
Opstellen over autisme in relatie met seksualiteit en intimiteit.
ISBN 90 4411737 8

Ik heb ook wat te vertellen

Vergeten, kwijt en afgeleid

Een vreemde wereld

J. Cooper

E. Crone

Ik wil mijn ouders niet verliezen

Slim maar…
help kinderen hun talenten te benutten door hun
executieve functies te versterken.
Met behulp van werkbladen, vragenlijsten en uitgebreide
leeftijdsgebonden informatie kunnen ouders en professionals
voor elk kind een specifiek en effectief actieplan opstellen.
ISBN 978 90 7972910 4

Coachen van kinderen en adolescenten met
zwakke executieve functies

M. Delfos

Over de angst van opgroeiende mensen met een
autismestoornis om ouders te moeten missen.
ISBN 978 90 8850100 5

ISBN 978 90 3513269 6

De gave van dyslexie

M. Delfos

Over autisme, Asperger, PDD-NOS, voor ouders, partners,
hulpverleners en mensen zelf.
ISBN 978 90 6665533 1

Over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke periode
van de adolecentie.

Waarom zelfs heel slimme mensen soms niet kunnen
lezen en hoe ze het kunnen leren.
ISBN 978 90 3890745 1

M. Delfos

Gesprekken met pubers.
ISBN 90 6665652 2

Opvoedwijzer om executieve functies bij kinderen te versterken
ISBN 978 90 79729494

Het puberende brein

M. Delfos

Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar.
ISBN 90 6665340 x

R. Davis
e.a.

Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief

M. Delfos

MAS1P(mental age spectrum within 1 person)De versnelde
en vertraagde ontwikkeling op specifieke gebieden.
ISBN 978 90 8850046 6
P. Dawson
e.a.

In 80 dagen de virtuele wereld rond

M. Delfos

Hoe en waarom om te gaan met het virtuele milieu tijdens het
opgroeien van kinderen
ISBN 978 90 88503801

Ik ben aan ze gehecht

M. Delfos

over gehechtheid als een boei in nood
ISBN 978 90 88504631
P. Dawson

Zeer bruikbaar coachingsmodel.
ISBN 978 90 7972959 3
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Het Aspergersyndroom en pesten
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Autisme

N. Dubin

Gids voor ouders, leerkrachten en professionals.
ISBN 978 90 7767129 0

U. Frith

Verklaringen van het raadsel.
ISBN 90 6445383 7

Afscheid van Autisme en ADHD

Ik ben trots op je

P. Duker

B. Furman

Hoe verschillen tussen mensen psychiatrische ziekten zijn

Leer op een positieve manier omgaan met je kind.

geworden … en de weg terug.
ISBN 978 90 82073201

Oplossingsgericht communiceren voor ouders en professionals.
ISBN 978 90 7767172 6

Van een andere planeet

De invloed van het werkgeheugen op het leren

D. Dumorties

Autobiografie van een vrouw met autisme.

Handelingsgerichte adviezen voor het basisonderwijs.

ISBN 90 5240659 6

ISBN 978 90 88503993

Creatieve oplossingen bij gedragsproblemen op school M. Durrant

Een echt mens

Fontys-oso-reeks, nr. 3.

Autobiografie van een vrouw met autisme.

Ideeën en praktische handvatten, hoe om te gaan met gedrags- of
emotionele problemen in de praktijk. De aandacht wordt verlegt van

ISBN 90 4670032 0

G. Gerland

Autisme - relatie en seksualiteit

problemen naar oplossingen.
ISBN 978 90 4411202 3

G. Gerland

Elk seksueel aspect van mensen met autisme wordt besproken.
ISBN 90 52408742 6

Kinderen met NLD

A. van Dijk

Het grote sociale verhalenboek

Praktische gids voor ouders en leerkrachten.
ISBN 90 2651700 9

C. Gray

Voor alledaagse sociale vaardigheden.
ISBN 978 90 7767161 0

Horen, Zien & zwijgen

D. Dijkema
e.a.

Effectief communiceren.

Het explosieve kind

Praktische tips en oefeningen in de communicatie.

R. Greene

Over het opvoeden en begrijpen van snel gefrustreerde en chronisch inflexibele kinderen
ISBN 978 90 5712 4174

Effectief en affectief lesgeven aan pubers
I. v. Essen
Verdieping van pedagogische vaardigheden voor docent en mentor
ISBN 978 94 0141 4814
Vrienden in overvloed

S. Gathercole

Tics bij kinderen

J. van de Griendt

Beschrijft diagnostiek, achtergrond en behandelmogelijkheden van tics.
ISBN 94 01404303

R. de Fijter

Uit de CPS-serie ‘Een zorg van school en van thuis’.
Stimuleren van sociaal gedrag.
Tel 033-4534344

Samen leren, samen leven

e.a.

T. Grooff

Inclusief onderwijs een school voor elk kind.

Weet je, het blijft niet altijd zo

Uit de CPS-serie ‘Een zorg van school en van thuis’.
Tel 033-4534344

R. de Fijter

Hulp bij teruggetrokken en depressief gedrag.
Uit de CPS-serie ‘Een zorg van school en van thuis’.
Tel 033-4534344

Selectief mutisme bij kinderen
Als een kind soms niet praat

Ik denk in beelden, jij onderwijst in woorden

M. Guldner

Beschrijft oorzaken, diagnostiek en behandeling van selectief mutisme.
ISBN 978 94 0140036 7

J. Freed

Fontys-OSO reeks: talenten van een AD(H)D kind ontwikkelen.
ISBN 90 4411815 3

Lastige kinderen heb jij even geluk?
MCDD, Multipe Complex Developmental Disorder
Problematiek wordt omschreven en biedt handvatten
voor om te kunnen gaan met MCDD.
ISBN 978 90 73637818

Boys & Girls
M.Gurian
Strategieën voor onderwijs aan jongens en meisjes in het
basisonderwijs.
ISBN 978 90 81461368
www.onderwijsmaakjesamen.nl

Naar een auti-vriendelijke VO-school
Uitgeverij Fontys Garant
Hoe bieden we leerlingen met een stoornis in het
autistisch spectrum hulp bij het uitvoeren van open opdrachten?
ISBN 978 90 4412261 9

DECEMBER 2015

B. Gunster

Omdenken in opvoeding en onderwijs.
ISBN 978 94 0050211 6

R. van der Gaag
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Boys & Girls

auteur

Zit nu eens stil

M.Gurian

J. Jeninga

Strategieën voor onderwijs aan jongens en meisjes in het
voortgezet onderwijs.

Uit de CPS-serie ‘Een zorg van school en van thuis’.
Omgaan met ADHD.

ISBN 978 90 81748414

Tel 033-4534344

www.onderwijsmaakjesamen.nl

Game over, start opnieuw

Tel dan eerst even tot 10

E. Haarman

Verhalen over sporten met Autisme

J. Jeninga

Uit de CPS-serie ‘Een zorg van school en van thuis’.
Voorkomen van agressief gedrag.

Het wonderbaarlijke voorval met de hond
in de nacht

M. Haddon

Tel 033-4534344

Een ‘detective’ met een jongen van vijftien jaar die autisme heeft.

Ellis en het verbreinen

ISBN 90 2542605 0

Over hersenen, gedrag & educatie. Niet alleen biologie maar
ook ‘omgeving’ is essentieel!

DCD-hulpgids voor leerkrachten

E. van Haeften
Achtergrond en adviezen bij de motorische coordinatiestoornis.

ISBN 978 90 7557947 5

ISBN 978 90 7767127 6

Het verwende kindsyndroom
W. de Jong
Jongens en meisje verwaarloosd door verwenning. Wat zijn de gevolgen

De weg naar passend onderwijs
S. Hasper-Sitton
Raamwerk diplomagericht eindonderwijs in het
e.a.
voortgezet (speciaal) onderwijs voor leerlingen met autisme.

voor het onderwijs en hoe keer je het tij?
ISBN 978 90 7767168 9

Coöperatieve leerstrategieen
S. Kagan
Research, principes en de praktische uitwerking van coöperatieve leerstrategieën. + CD met uit te printen materiaal.
ISBN 978 94 6118001 8

info@landelijknetwerkautisme.nl

Kinderen met ernstige problemen

J. Jolles

M. Haxe

Standaarden voor de praktijk in het onderwijs.
ISBN 978 90 4411310 5

Hangjongeren
School Video Interactie Begeleiding
Van meerdere kanten bekeken.
ISBN 90 4411485 9

Tics

Respect

A. Hijerman

Handboek voor ouders en leerkrachten.
ISBN 978 90 77671894

Expliciete directe instructie

H. Kaldenbach

Dit boek richt zich op gewone burgers, op mensen die geen
enkele macht hebben en toch jongeren willen aanspreken. 99 tips.
ISBN 978 90 4461151 9

C. van den Heijkant
e.a.

H. Kaldenbach

99 tips voor het omgaan met jongeren in de straatcultuur.
ISBN 978 90 4460706 2

Ik ga weer graag naar school

J. Hollingsworth e.a.

Tips en technieken voor een goede les
ISBN 9789491806339

B. Kenter

Uit de CPS-serie ‘Een zorg van school en van thuis’.
Pestgedrag de kop indrukken.
Tel 033-4534344

Gedragsproblemen in de klas

Waarom tieners zo irritant zijn

A. Horeweg

Een praktisch handboek.
ISBN 978 94 01406543

Passend onderwijs

De magie van metaforen

J. v.d. Horst, B. v. Kessel

Iedereen aan boord
ISBN 9789088505126

Een gat waar je hart zit

M. van Hintum
Zin en onzin van psychiatrische diagnoses (ook al over DSM V).
ISBN 978 90 3513747 9

Autipower

R. Kerseboom

Hulpbron verhalen
ISBN 978 94 61764027

Doe eens normaal

B. Kesteren

De auteur en anderen vertellen over hun eigen autisme.
ISBN 978 90 6665664 2

Hoog begaafd, Als je kind (g)een Einstein is
T. Kieboom
Hoogbegaafde kinderen zijn juist vaak erg kwetsbaar en hebben ze grote
nood aan begrip en een aangepaste begeleiding.
ISBN 978 90 2096982 5

H. Jansen

Succesvol leven en werken met een vorm van autisme.
ISBN 978 90 78709091

DECEMBER 2015

L. Keijsers

En hoe je daar als ouder mee kunt leren leven.
ISBN 978 94 01408851
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It’s all in the games

auteur

Ontwikkelingsstoornissen bij leerlingen

H. Kisjes

Gamen geeft problemen, gamen is geweldig
Adviezen voor begeleiders en opvoeders.

Specifieke begeleiding door de docent.
Beschrijving stoornissen, inzicht, begrip en richtlijnen.

ISBN 978 94 90484019

ISBN 90 5750094 9

L. Langen

Gewoon een jongen met autisme
Studeren onder invloed

C. Lauwers

Dagboekachtig verhaal van een moeder over haar leven met een

H. Kisjes & A. Weerman

Hoe om te gaan met alcohol. Drugs, gamen en verslaving tijdens de studie
ISBN 9789088504334

autistische zoon
ISBN 978 90 6445343 8

Gamen en autisme

Leerlingen met autisme in de
overgang naar het VO

H. Kisjes

Hoe ondersteun je een kind met autisme in zijn gamen?

Y. Leenders,
A. van Loon

Praktische gids voor leerkrachten/interne begeleiders PO en docenten/
zorgcoördinatoren in het VO.
info@landelijknetwerkautisme.nl

ISBN 978 94 90484002

Opgeruimd leven met ADHD

J. Kolberg
e.a.

Praktische organiseertips en -strategieën.

Survivalkit voor leerkrachten

M. Lefevere

Oplossingsgericht werken op school.
ISBN 978 90 4412106 3

ISBN 978 90 5712244 6

Co-teaching

e.a.

S. Koot

Het elastiek tussen lichaam en ziel

Krachtig gereedschap bij de begeleiding van leraren.
ISBN 978 90 7767163 4

Begrip door inzicht

en autisme.
ISBN 978 90 5599237 9

B. Kuijpers

Als gedrag op autisme lijkt.
ISBN 978 90 441 213 6

Teach like a champion

Leerlingen met autisme in de klas

49 technieken om leerlingen te laten exceleren, incl. DVD.
ISBN 978 90 58192974

Landelijk Netwerk Autisme

Een praktische gids voor leerkrachten en intern begeleiders.
verkoop@kpcgroep.nl

Voorkom probleemgedrag
Strategieën die werken op de basisschool

H. Lemmens

Verkenningen in het grijze gebied tussen hooggevoeligheid

D. Lemov

Pedagogische adviezen voor speciale kinderen

T. van Lieshout

Een praktisch handboek voor professionele opvoeders,
begeleiders en leerkrachten.
ISBN 90 3133727 7

K. Lane
e.a

ISBN 978 90 8850294 1

Pedagogische adviezen voor speciale kinderen
Chaos met autisme

T. van Lieshout
Herziene uitgave, informatie is geactualiseerd en nieuwe
stoornissen worden belicht o.a. hechtingsstoornis, ADD, MCDD.
ISBN 978 90 31362837

S. Landman

33 colums over kennen en herkennen van autisme.
ISBN 978 94 90352189

Moederen met autisme

Trauma bij kinderen

S. Landman

Een ontroerend levensverhaal.
ISBN 978 90 805476 7

Wegens familieomstandigheden gesloten

Oplossingsgericht onderwijzen
K. Måhlberg
Naar een gelukkiger school! Oplossingsgerichte benadering en
oplossingsgericht werken.
ISBN 978 90 4412280 0

S. Landman

Psychologische roman.
ISBN 978 94 90352 19 6

Bewoond eiland

S. Landman

Leven met hooggevoeligheid

Sigrid schrijft over de donkere kanten van autisme.
ISBN 978 94 90352 22 6

Relatiegestoorde kinderen

S. Marletta-Hart

Van opgave naar gave
ISBN 9789025961770
G. de Lange

Up

Twee opvoedingswijzen bij hechtingsstoornissen.
ISBN 978 90 2324104 1

DECEMBER 2015

R. Lindauer

Theorie en voorbeelden en advies m.b.t. trauma’s
ISBN 978 94 01400398

M. van der Meer

Psychiatrische roman
ISBN 9789044347203
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Leerkrachten begeleiden bij passend onderwijs

auteur

Puberbrein

W.Meyer

Kaders worden geboden voor een effectieve samenwerking.
ISBN 978 90 6508606 8

H. Nelis,

Wat beweegt jongeren van 10 tot 25 jaar?
ISBN 978 90 2154195 2

Extra energie voor elke mentor

Over de Top

I. Mijland

H. Nelis

25 nieuwe lesideeen voor je mentoruur.

Bevat meer dan 50 concrete tips om jonge mensen

ISBN 978 90 79596225

te helpen het beste het zichzelf te halen.
ISBN 978 90 2155060 2

Ik ben toch te gek

& Y. van Sark

& Y. v. Sark

I.Mijland

Een positieve kijk op passend onderwijs.

Schoolangst en schoolweigering bij kinderen

DSM-+

Hoe kunnen school, ouders en hulpverlening samenwerken,

Wat echt werkt

ook met praktische tips
ISBN 978 94 01400435

D. Mitchell

27 evidence- based strategieen voor het onderwijs.
ISBN 978 94 91806476

Faalangst en ouders

Dubbelklik

Aan welke signalen kun je faalangst herkennen?
ISBN 978 90 2595723 0

L. Modderman

Autisme bevraagd en beschreven.
ISBN 978 90 645365 9

B. Nienhuis

A. Nieuwenbroek

en Landschip

Depressieve leerlingen

A. Nieuwenbroek

Theorie en praktische handreikingen voor het omgaan

Geweldig communiceren VOOR jongeren

met depressieve jongeren.

J. Mol

VOOR jongeren die genoeg hebben van ruzie en onbegrip en
nieuwsgierig zijn naar een andere manier van communiceren.
ISBN 978 90 8850116 6

10 dingen die je zou moeten weten over
kinderen met autisme

Geweldig communiceren MET jongeren

E. Notbohm

Met de nodige humor wordt verteld hoe ‘t leven van kinderen
met autisme er uit ziet en hoe je hun omgeving aanzienlijk kunt

J. Mol

MET jongeren geweldig communiceren.
Het is mogelijk om oude patronen los te laten en echt contact te
maken met jongeren.
ISBN 978 90 8850115 9

vergemakkelijken en verrijken
ISBN 90 7767113 7

Autisme in de praktijk

E. Notbohm

1001 ideeën, tips en strategieën voor ouders

NLD

M. Molenaar-Klumper
Signaleren diagnosticeren en behandelen in de onderwijssetting.
ISBN 90 2651686 x

en leerkrachten.
ISBN 978 90 7767124 5

Verborgen regels,

Handboek voor ouders, docenten en hulpverleners.
Nadruk ligt op de manier hoe je gedragsproblemen aanpakt.

Echt wel
Praktische hulp bij het leren van sociale vaardigheden.
ISBN 90 7767100 5

B. Myles,
M. Trautman,

Je leert een systematiek hanteren die werkt bij jongere en
oudere kinderen.
ISBN 978 90 9025271 1

R. Schelvan

Leerlingen met een specifieke hulpvraag
Achtergronden en tips voor de omgang.
26 ontwikkelingsstoornissen.
ISBN 90 8104601 2

Hoogbegaafdheid, een gave?

M. Noortzij

P. Nauta,
M. Giesing

Autisme en medicijnen

NVA

Brochure voor jongeren en volwassenen en direct betrokkenen.
info@autisme-nva.nl, www.autisme-nva.nl

www.nauta-giesing.nl
I. Nederstigt

Autisme begrijpen

Omgaan met hoogbegaafdheid.
Uit de CPS-serie ‘Een zorg van school en van thuis’.
Tel 033-4534344

Brochure over wat autisme is en de diverse verschijningsvormen.
info@autisme-nva.nl, www.autisme-nva.nl

Motivatie binnenste buiten
H. Nelis, Y. van Sark
Het geheim achter gemotiveerde pubers, enthousiaste
leerlingen en gedreven studenten
ISBN 9789021556383

25-jarig jubileumboek met verhalen, gedichten en tekeningen
van mensen met autisme en hun naasten.
info@autisme-nva.nl, www.autisme-nva.nl

DECEMBER 2015

NVA

Autisme van mij
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Aandachtstekortstoornis met of zonder
hyperactiviteit (ADHD)

auteur

Sociale media op de basisschool

P. Oswald

R.Pijpers

De leerkracht maakt het verschil
Incl. Sociale media ABC poster met 52 lestips.

Praktische gids ADHD patienten en hun familieleden vinden
er de antwoorden in op hun vragen.

Autisme is zo gek nog niet
Groepsplan gedrag

G. Quak

Uit de CPS-serie ‘Een zorg van school en van thuis’.

K. v. Overveld

Planmatig werken aan passend onderwijs
ISBN 978 90 7767178 8

& K. Smeets

Ondersteunend handelen bij autisme.
Tel 033-4534344

Groepsplan gedrag in het VO

Gemotiveerd leren en lesgeven

K. v. Overveld

Planmatig werken aan passend onderwijs.

De kracht van intrinsieke motivatie.

ISBN 978 94 91806186

ISBN 9789046903995

Het is ADHD
Alles over kenmerken, diagnose, behandeling en aanpak

A. Ros e.a.

In plaats van schorsen

A. Paternotte
& J. Buitelaar

Beschrijving hoe straffen en schorsen minder kan

thuis en op school.
ISBN 90 3134564 4

J. Ruigrok
& H. Oostrik

Quirijn & KPC Groep (geen isbn)

Autisme: alles op een rijtje
DCD
Een boekje met de meeste recente inzichten over

kinderen met motorische onhandigheid. Een uitgave
van Landelijke Oudervereniging Balans.
www.balansdigitaal.nl

Pubers met ADHD
Een toegankelijk boekje met de meest recente inzichten
over pubers met ADHD. Een uitgave van de Landelijke

H. Roeyers

In wirwar van alle informatie over autisme alles
wetenschappelijk op een rij gezet.

A. Paternotte
e.a.

ISBN 978 90 3346459 1

Marsmannetjes op school
C. Sainsbury
Over kinderen met het Aspergersyndroom.
Geeft informatie van binnen uit en stelt talloze oplossingen voor.
ISBN 90 5240782 7

A. Paternotte
e.a.

Oudervereniging Balans.

Privacy op scholen in multidisciplinaire zorgteams.

www.balansdigitaal.nl

MCDD
Een toegankelijk boekje met de meest recente inzichten

A. Paternotte
e.a.

over meervoudig complexe ontwikkelingsstoornissen. Een
uitgave van de Landelijke oudervereniging Balans. www.balansdigitaal.nl

Autisme verteld

Daglicht

Verhalen van anders zijn.
ISBN 978 90 6445269 5

M. Pauw

Verhaal van een advocate en een autistische man
(winnaar Gouden Strop 2009).

Partners in autisme

C. Schiltmans

T. Peeters
Leven als (g)een ander
C. Schiltmans,
Verhalen en handleidingen over een vrienden- en
A. Fiems
kennissenkring.
www.autismevlaanderen.be

& G. Quak

Praktische gids voor leraren en begeleiders.
ISBN 90 4411281 3

Alleen een moeder kan van zo’n jongen houden
Hoe ik leerde leven met ADHD.

C. Schiltmans

Relaas van (on)gewone relaties.
ISBN 978 90 6445423 3

ISBN 978 90 4141073 3

Het Aspergersyndroom, autisme
in het regulier en speciaal onderwijs

Coping

B. Polis

M. Segar

Overlevingsgids voor mensen met het Aspergersyndroom.
ISBN 90 4411356 9

Op basis van eigen ervaringen schrijft Benjamin dit boek.
ISBN 90 6712196 4

NLD, theorie en aanpak in het basisonderwijs
Zeg nee tegen pesten

Kenmerkende ontwikkeling,
begeleiding en leermaterialen komen aan de orde.
ISBN 978 90 3134891 6

H. Prinsen
Praktische gids voor leerkrachten, hulpverleners, begeleiders en ouders.
ISBN 978 94 014 0429 7

Kleine vulkaantjes
Jonge kinderen leren omgaan met boosheid en woede.
ISBN 978 90 57123665
DECEMBER 2015

L. Sauerwein

40 meest gestelde vragen over privacy op scholenen in
multidisiplinaire zorgteams.
ISBN 978 90 8560016 9

A. Serliervan den Bergh

W. Pudney
e.a.
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Wij zijn ons brein

M. Serruys

Probleemgedrag bij mensen met een autisme spectrum
stoornis en een verstandelijke beperking.

D. Swaab

De mens wordt gevolgd van de conceptie tot aan de dood.
Dit boek geeft inzicht waarom je bent en wie je bent.
ISBN 978 90 2543522 6

Gedrag in uitvoering

D. Smidts

Over executieve functies bij kinderen en pubers.

Op een blauwe dag geboren,

e.a

Oefeningen en adviezen.
ISBN 978 90 5712317 7

Ruimte geven en dichtbij zijn

D. Tammet

Een boeiend en ontroerend verslag over de geleidelijke
ontdekking anders te zijn dan anderen. Daniel schrijft over
zichzelf, over hoe hij zijn asperger ervaart, en ermee omgaat.
ISBN 978 90 5712255 2

E. Snel

CD met oefeningen en downloads voor pubers

Hechtingsproblemen bij kinderen

ISBN 9789025901387

A. ThoomesVreugdenhil

Beschrijft de diagnostiek en behandeling van

Kinderen en...
Van schoolplein tot speelplaats

problematische gehechtheid.
ISBN 978 94 0140042 8

C. Snoek
& R. Maier

Een inspirerende aanpak voor de verbetering van het
pedagogisch klimaat op de speelplaats.

Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen

ISBN 90 5788083 0

De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders

Doel van de auteur is een werkdocument te leveren voor
zowel individuele begeleiding als in klassikaal verband.

F. Spangenberg
e.a.

ISBN 90 3344954 4

Een analyse van de resultate van 25 jaar waarden- en opinieonderzoek.
ISBN 978 90 4680674 6

Groene appels en zussenknuffels
Vier verhalen van brussen.

Samen kijken naar autisme
S. van Ulzen
Informatief boek met 30 interviews vanuit alle invalshoeken bekeken.
ISBN 978 90 7993513 0

R.Steel
e.a.

Psychiatrie in de klas
G. Vaessen
Kompas bij opbrengstgerichte handelingsplannen in het onderwijs
ISBN 978 90 441 2899 4

ISBN 978 90 3821469 6

Depressie bij kinderen (t/m 18 jaar)

Y. Stikkelbroek

Als een kind prikkelbaar en somber is.
ISBN 978 90 20999730

Studeren met autisme - hoe werkt dat?
Hulpgids bij de overstap van middelbaar onderwijs naar
een nieuwe opleiding (MBO, HBO, universiteit).
ISBN 978 90 8850158 6

Als hechten moeilijk is

Omgaan met sensorische integratiestoornis bij kinderen.
ISBN 978 90 571220 7

De Matrix methode

K.Stil
e.a.

Leerling, ouders en leerkracht

G. Vaessen
Inzichten voor leerkrachten om moeilijk verlopende communicaties met
gezinnen te doorbreken
ISBN 978 90 44130140

Gedragsproblemen bij jongeren met
psychiatrische stoornissen

C. StockKranowitz

Wervelkind

I. Stoop

G. Vaessen

Praktisch handboek voor ouders met kinderen met ADHD,
een pittig temperament of tegendraads gedrag.
ISBN 978 90 4411445 4

Wegwijs in hooggevoeligheid

W. Stratton

Opvoeden 2-8 jaar. Praktische gids bij het opvoeden van
jonge kinderen.
ISBN 978 90 3134890 9

DECEMBER 2015

G. Vaessen

Praktische handelingsplannen voor de praktijk van alle dag.
ISBN 978 90 4412243 5

Effectieve aanpak van leer-en mentale problemen.
Een manier om te leren leren en zichzelf te managen.
ISBN 978 90 79083301 5

Pittige jaren

G. Vaessen

Een professioneel dialooggericht aanbod voor ambulant
werkers in de jeugdzorg en ouders.
ISBN 978 90 441 1664 9

Met plezier uit de pas
C. StockActiviteiten voor kinderen met sensorische integratiestoornis. Kranowitz
ISBN 978 90 5712246 0
Uit de pas

K. Timmermans

G. van der Veen

Gids voor ouders en kind
ISBN 9789079603190
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Sociaal onhandig

Autisme als contextblindheid

L. van der Veen-

Over opvoeding van kinderen met PDD-NOS en ADHD.
ISBN 90 2323495 2

auteur
P. Vermeulen

Hoe contextblindheid een verklaring biedt voor het
denken en het gedrag van mensen met autisme.

Mulders e.a.

ISBN 978 90 334 7612 9

Oudergids autisme

C. van der Velde

Een praktische handleiding sociale vaardigheden.

Een kind met het Tourette Syndroom in de groep

ISBN 90 5712184 0

Informatie voor leerkrachten en begeleiders.

Autisme in het middelbaar beroepsonderwijs

Informatie folders: Gilles de la Tourette (7x)

E. v .d Ven
Praktische gids voor docenten en begeleiders en zorg coördinatoren

info@tourette.nl

0900-776554 (Belgie)

ISBN 978 94 91806346

Methode B.
Socratisch coachen

B. Verschuren

Weerbaarheid, prikkelregulering, keuzes maken.

H. Veraart-Maas

Een aanvullende methodiek op de gangbare coachingsvaardigheden.
ISBN 978 90 2441733 9

ISBN 978 90 73806061

De jonge beelddenker

Tips en adviezen bij autisme, adhd, odd/cd, angststoornissen en

Zorgleerlingen in het VO
T. Verdoes

Uitleg, tips en opdrachten voor leerkrachten en ouders
ISBN 978 90 88504648

Voor alle duidelijkheid

leerstoornissen.
ISBN 978 90 6053898 2

De rest van je leven

P. Vermeulen

Leeringen met autisme in het gewoon onderwijs.
ISBN 90 6445289 x

Een gesloten boek - autisme en emoties

J. Vos

A. Vos

Achtergronden, handige tips en opdrachten om een studiekeuze
te maken die bij je past
ISBN 978 90 85606543
P. Vermeulen

Herziene uitgave. Eenmaal geopend bedoelt een gesloten

Had ik maar...

boek een ‘blikopener’ te zijn voor de gevoelswereld van
mensen met autisme.
ISBN 978 90 33459092

Stap voor stap naar de juiste profiel-of sectorkeuze
ISBN 978 90 85606543

B. Vos

Met ouders kom je verder
Dit is de titel - over autistisch denken

P. de Vries

Ouders in het basisonderwijs.

P. Vermeulen

Helder betoog over de denkwijze van mensen met autisme.
ISBN 90 6445123 0

Uit de CPS-serie ‘Een zorg van school en van thuis’.
Tel 033-4534344

Brein bedriegt

Cooperatief leren binnen adaptief onderwijs

P. Vermeulen
Als autisme niet op autisme lijkt. Een basisboek over
communicatie, omgang met anderen en specifieke routines.

J.v. Vugt

Theorie en 200 werkvormen m.b.t. coöperatief leren.
ISBN 90 5574319 4

ISBN 90 6445127 3

Storm in mijn hoofd
Over autisme en communicatie

P. Vermeulen
Helder betoog over de communicatie van mensen met autisme.
ISBN 90 6445221 0

Gedichten over ADHD en autisme.
Pica uitgeverij.

Syndroom van Asperger

Begeleiding met leerlingen.
School video interactie
ISBN 90 4411653 3

A. Wels

Wat je ziet ben je zelf
Een antwoord op (veelgestelde) 101 vragen.
ISBN 978 90 2098044 8

P. Vermeulen
e.a.

Mijn kind heeft Autisme
P. Vermeulen,
Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners.
S. Degrieck
Dit allesomvattende, toegankelijke basisboek over autisme
biedt concrete antwoorden op de meest voorkomende vragen
die ouders van kinderen met autisme zich stellen.
ISBN 90 2096632 4

DECEMBER 2015

J. Wichers

De Dinoman en het muziekmeisje

G. Wieken

Leven met autistische kinderen
ISBN 90 5712177 8

Suzanne

M. Wijman

Een kijkje in het leven van een bijzonder meisje met
MCDD, door haar moeder geschreven.
ISBN 978 90 4840558 9
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ADHD hoe haal je het uit je hoofd?

Titel, omschrijving, Bestellen/ISBN nr.

auteur

auteur

C. Wildervanck

Wat is er mogelijk als je anders naar ADHD kijkt?
ISBN 978 90 5594682 2

Ik kan het! Ik kan het!

H. Wiltink

Faalangst overwinnen.
Uit de CPS-serie ‘Een zorg van school en van thuis’.
Tel 033-4534344

ADD, onzichtbare obstakels, zoeken naar omwegen

K. Windt

Alles rondom de diagnose en tips, geschreven door een
volwassene met ADD.
ISBN 978 90 5512296 7

Leven met uw autistische kind

L. Wing

Een gids voor ouders en begeleiders.
ISBN 90 2651565 0

Gamegedrag van kinderen

L. Wiskerke

Onschuldig vermaak of een serieuze zaak?
ISBN 978 90 88502293

Zorgen dat het kwartje valt

M de Witte

Dagboek van de opvoeding van een puber met autisme en
een verslavingsprobleem.
ISBN 978 90 4840504 6

In het hoofd van de meester

K. van der Wolf

Gedragsproblemen in de onderwijspraktijk in ecologisch
perspectief.
ISBN 978 90 8077265 6

Gedragsproblemen in scholen

K. van der Wolf
Een boek over gedragsproblemen waarin het denken en handelen
van leerkrachten centraal staat.
ISBN 978 90 3347498 9

Van pesten naar samenwerken

S. Young

De supportgroepaanpak: oplossingsgerichte aanpak bij
pestgedrag in de school.
ISBN 978 90 7767180 1

DECEMBER 2015
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auteur/leverancier

Triade Eindhoven adviseert deze begeleidingsmiddelen
maar het is altijd noodzakelijk om af te stemmen op de
individuele leerling.

auteur/leverancier

Spelen om problemen op te lossen

B. Badegruber

Groepsspelen voor kinderen van 6-12 jaar om
individuele en onderlinge problemen op te lossen.
ISBN 90 7677119 7

Hupla - bewegingstussendoortjes

Abimo uitgeverij

Hupla reeks bestaat uit 5 klapblokken, boordevol bewegings-

Vrienden voor het leven

tussendoortjes. Voor de gehele basisschool. Langdurig en
onafgebroken stil zitten is niet goed voor kinderen, een gezond

Voor kinderen, handleiding en werkboek. Effectieve,
preventieve strategiën om angst en stress op kinderleeftijd

kind is een bewegend kind.

aan te kunnen pakken.

Billetjes Bloot spel

P. Barett

Vrienden voor het leven

Atalanta

Tachtig vragen om elkaar te plagen en tot denken uit te dagen.
Om met elkaar van gedachten te wisselen en van elkaar te leren.

idem voor jongeren.

ISBN 978 90 73034 40 2

Wat is er toch met Kobus?

www.at-a-lanta.nl

P. Barett

I. Barth

11-jarige David heeft Asperger en tekent zijn gedachten.

Leuk vinden lief vinden
T. Attwood e.a.
Cognitieve gedragstherapie om kinderen in het autismespectrum affectie te

Zijn moeder vertelt het verhaal erbij.
ISBN 978 90 771946 1

leren begrijpen en uitdrukken
ISBN 978 90 57124075

Lekker-in-je-vel-spel

M. Baseler
e.a.

EQ coachingskaartjes om spelenderwijs je emotionele

Leuk vinden lief vinden
T.Attwood e.a.
Werkboek
Kinderen in het autismespectrum affectie leren uitdrukken en waarderen.
ISBN 9789057124068

intelligentie (EQ) te vergroten; door inzicht te krijgen in gevoelens,
je emotionele woordenschat uit te breiden en positief te leren denken.
www.dubbelzes.nl
ISBN 978 90 8193022 2
De videoband bestaat uit 8 afleveringen van de Ikon tv-serie op Z@pplin
‘Naar de brugklas’ die aansluiten bij de thema’s van het werkboek.

Taak wijzer
De ‘taak’ wijzer heeft als doel om taken die het kind achtereenvolgens
moet doen te visualiseren. De ´taak’ wijzer bestaat uit een set met 2
boekjes (het blauwe boekje is geschikt voor een serie van 7 taken en het
witte boekje voor een serie van 15 taken) en een (waterafwasbare) stift.
ISBN 978 90 7512969 4
www.auti-picto.nl

Weet jij wat ADHD is?

ISBN 90 2622854 6

Alternatieven voor ruzie maken

T. Benner

Een nieuwe aanpak van conflicten op school. Spelletjes
en activiteiten om nieuwe gedragsregels bij conflictsituaties
uit te proberen.
ISBN 978 90 7677199 1

M. Baard

Ervaar en leer alles over kinderen met ADHD.
ISBN 978 90 7767128 3

Pictobrief versie 2.1

Babbelspel junior 4-6 jaar

Pictobrieven en -kaarten maken m.b.v. computer
en de pictogrammen van de Antoon van Dijkschool

Baert

J. van Beurden
& J. van Vliet

Spelenderwijs inzicht krijgen in sociale en verbale vaardigheden.
www. baert.com

te Helmond.

Babbelspel
Baert
Doel: dit spel nodigt op een speelse manier uit om een aantal sociale
vaardigheden in te oefenen. Dit gebeurt in spelvorm aan de hand van
alledaagse opdrachten.
Uitgeverij Baert - Tel 040-2572612
www. baert.com

Mission Possible
C. Beumer
Programma om jongeren tussen 11 en 18 jaar individueel of in groepen te
coachen. Een praktische ontwikkelingsgerichte benadering in elf stappen.
Gebaseerd op het werkboek MP.
ISBN 978 90 2441867 1
www.uitgeverijpica.nl

Het EQ-babbelspel
Baert
Versterkt spelenderwijs je emo-zelfbeeld en je omgang met anderen.
www. baert.com

De depressie survivalgids

A.Beyers e.a.
Geschreven voor kinderen om zelf te lezen en om zichzelf te helpen
ISBN 978 94 62341746

Verhalendoos Problems
Baert
Doel: in de beeldverhalen “Problems” beleven de kinderen conflictsituaties als directe deelnemer of als toeschouwer. De verhalen bieden
geen kant en klare oplossingen van dagelijkse situaties maar geven
suggesties en zetten aan tot het bespreken ervan.
Uitgeverij Baert - Tel 040-2572612
www.baert.com
DECEMBER 2015

administratie@antoonvandijkschool.nl

Hoe kom ik van die stress af?

G. Biegel

Mindfullness-technieken om weer in balans te komen
ISBN 978 90 856 0617 8
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Liefdesweetjes

Praten met kinderen

Bosch&Suykerbuyk

Praten over liefse en sex in spelvorm.

auteur/leverancier
M. Bruys

Als kinderen zich niet kunnen uiten: praten met kinderen,
teneinde hen te stimuleren tot verbale expressie.

www.bosch-suykerbuyk.nl

Asperger in beeld
P. Bouwhuis
Een voorlichtingspakket over autisme gericht op leerlingen in het VO e.a.

ISBN 978 90 5574584 5

(stripboek, leerlingenboek, usb-stick met voorlichtingsmateriaal)

De geweldige 5 puntsschaal

ISBN 978 90 7767159 7

Ondersteun kinderen en jongeren in het sociale verkeer en hun emoties
ISBN 978 94 91806230

www.uitgeverijpica.nl

Planeet Asperger

K. Buron e.a.

P. Bouwhuis

Stripverhaal en toelichting.

De Emoscoop 5-13 jaar

ISBN 978 90 77671917

Gevoelens in het spel

Op weg naar stage en werk

Een set materialen en spelvormen die het mogelijk maken
boeiend bezig te zijn rondom gevoelens.

A. Bouwman

Handboek voor de begeleider
Sociale en communicatieve vaardigheden op de werkvloer.

ISBN 978 90 7479805 1

Wij doen ook mee!

ISBN 978 90 4412 142 1
Werkboek

Werkstrategieën voor taal, rekenen, begrijpend lezen en wo.
ISBN 978 90 4412 230 5

Ik heb autisme

Centrum Autisme

Autismespectrumstoornis en bewegingsonderwijs.

Sociale en communicatieve vaardigheden op de werkvloer,
bedoeld voor jongeren die stage gaan lopen of werk zoeken.
ISBN 978 90 4412 143 8

Handleiding methode aanpakkaarten

CEGO publishers

Handvatten voor bewegingsonderwijs (BS en VO) voor docenten
Lichamelijke Opvoeding en l.k. in het basisonderwijs (geen methode!)

Protocol overgang leerlingen met autisme
van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs

W. BoschSthijn

A. Clijsen
e.a.

Boek + CD voor begeleiding en juiste schoolkeuze voor een
optimale voortzetting van hun ontwikkeling.
info@landelijknetwerkautisme.nl

F. van Boxtel

Femke is 10 jaar en heeft een werkstuk gemaakt over
autisme. Dit is uitgegeven in een boekje.
ISBN 978 90 0176512 5
Zelf plannen

Castello

L. Snijder

L. Colovini

Bouwspel in middeleeuws Italie, co-operatief spel
ISBN 8717249192107

For girls only

B.Boyer e.a.

S. Clochard

Werkboek en trainershandleiding
Training voorjongeren met ADHD
ISBN 9789401411653 (werkboek)
ISBN 9789401411660 (handleiding)

Alles wat coole meiden 10-13 jaar moeten weten
ISBN 978 90 0222057 9

Het leven in mijn klas

Mindfulness trainingsboek

Leerlingenboek 2e + leerkrachtenboek 2e: Samenwerken
aan een fijnere groep in de klas (8-10 jaar).

R. Brandsma

Het 8 weekse programma stap voor stap
ISBN 9789401406284

B. Coppée
e.a.

ISBN 978 90 3172183 2
Leerlingenboek 3e + leerkrachtenboek 3e: Hoe kan iedereen zich goed
voelen in de klas? (10-12 jaar)
ISBN 978 90 3172342 3
www.averbode.nl

Zelfregulatie trainingshandleiding

E. ten Brink
Behandeling voor kinderen met stoornissen in executieve functies
ISBN 9789401416627
E. ten Brink
Versterkt de executieve functies van kinderen met gedragsproblemen
ISBN 9789401416658

Aap zee koe H. Cornelis
Kinderen met autisme leren lezen
& I. van Beversluys
Leesprogramma om kinderen met autisme te leren lezen.
Met werkbladen op cdrom
ISBN 90 64453845 www.autismecentraal.com

Ik leer beter leren

Kinderkwaliteitenspel

Zelfregulatie werkboek

Werkboek. Verbetering van studievaardigheden.
ISBN 978 90 4412 300 5

Ik leer beter leren
Handleiding. Verbetering van studievaardigheden.
ISBN 978 90 4412 301 2
DECEMBER 2015

I. Brugman
e.a.

CPS
De kinderkwaliteitskaartjes kunnen kinderen helpen meer inzicht
te krijgen in hun eigen kwaliteiten. De kaartjes zijn geschikt voor
kinderen vanaf groep 4.
bestelnr. 32142
www.cps.nl

I. Brugman
e.a.
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Ken je kwaliteiten

Mindfulness voor jongeren

CPS

M.b.v. de jongerenkwaliteitenkaartjes kun je op een plezierige manier met
leerlingen in gesprek komen over hun kwaliteiten.

D. Dewulf

Methode om stress aan te pakken. Aan de hand van een
8-stappenplan concentratie, zelfvertrouwen, minder piekeren
en een sterker zelfwaardegevoel bevorderen.
ISBN 978 90 2098450 7

www.cps.nl

Check-in, check-out

auteur/leverancier

D. Crone

Hoe krijg ik grip op mijn emoties?

In positive behavior support
Bewezen effectieve interventies voor kinderen , van kleuter tot

Vaardigheden en technieken om moeilijke situaties het hoofd

middelbare scholieren, ondersteunen bij het ontwikkelen van
sociale skills en zelfmanagementvaardigheden.

te kunnen bieden.
ISBN 978 90 856 0651 2

S van Dijk

ISBN 978 94 91806070

Ik speel ook
ADHD Toolkit
Een werkinstrument voor leerkrachten om kinderen met
ADHD middels een spel voor twee (leerkracht + leerling)

J. Dohle
www.ikspeelook.nl

32 spelletjes voor op het schoolplein.

M. Danckaerts
e.a.

Klasse deal

doelgericht te begeleiden naar meer adequaat gedrag.
www.uzleuven.be/adhd-toolkit

Van Dale Junior spreekwoordenboek

A. Donker

Positieve groepsvorming in het VO.
ISBN 978 94 91806049

e.a.

Klasse kids

W. Daniëls

Wat betekenen onze spreekwoorden? Vanaf 10 jaar.

Verbindt leerlingen door groei, succes en plezier.

ISBN 978 90 6648085 8

ISBN 978 94 91806

Wie is er bang voor de CITO toets

A. Donker
e.a.

Je huiswerk maken zonder ziek te worden
W. Dons
In dit boek leer je hoe je de lessen en het huiswerk aan kunt pakken.
ISBN 978 90 5932412 1

W. Daniëls

Boekje vol praktische tips over de CITO-toets voor
kinderen en hun ouders.
ISBN 90 2613083 x

Eigenwijsjes
Ruimtereizigers, Spel
De spelers spelen met elkaar i.p.v. tegen elkaar.
vanaf 8 jaar.

Dubbelzes

Trek je eigen kaartje en leer positief denken.
ISBN 90 8075 931 7

J. Deacove
www.zonnespel.nl

Klein vermakelijk 1001 verhalen vertelspel
Spelen met de aksenpoppen

Dubbelzesuitgeverij

Kaartspel met 48 woorden verdeeld over 4 groepen. 1001 mogelijkheden
voor het maken van een titel met daarbij behorend verhaal!
ISBN 90 8075 939 2
www.dubbelzes.nl

A. Dechamps
E. Herbots

Scenario’s voor een poppenspel. De spelen sluiten
aan op de aksen uit het huis vol gevoelens en aksen.
ISBN 90 7734367 9

www.dubbelzes.nl

Emotion Game
In de put – uit de put

Edudesk

Doel: met dit spel is het mogelijk spelenderwijs in te gaan op

De Coole Kikker

Spel voor kinderen van 6-88 jaar met faalangst. Ze leren hun bange
gedachtes veranderen in realistische gedachtes. Uit de coole kikker serie.
www.decoolekikker.nl

gevoelens en emoties van kinderen en jongeren.
Geschikt vanaf 7 jaar. Ook puberversie.
Uitgeverij Edudesk - grafisch@wedeo.nl - Tel 0314-372548

Autisme en koken

SEO-prikkels

K. den Dekker

Stap voor stap kookboek voor kinderen en jongeren
ISBN 978 90 7512994 6

De autisme survivalgids

Activiteiten voor sociaal-emotionele ontwikkeling, voor groep 5 t/m 8.
ISBN 90 5941042 4
www.edux.nl

Wonderlijke wazigheid

L. Descamps

Praktische tips voor kinderen om zelf te lezen en om zichzelf
te kunnen helpen.
ISBN 978 90 5932737 5

T. Ehrlich

Uitleg, tips en trucs over ADD voor jongeren en hun omgeving
ISBN 978 90 85606611

De groene spelen voor jong en oud,
Mindfulness voor je kids

H. van den Einden
Niet het winnen staat voorop maar het samen
& R. Pecht
bezig zijn. Samen de opdracht tot een goed einde brengen.
Iedereen is daarbij nodig!
ISBN 90 7259423 1

D. Dewulf

Kinderen 4-12 jaar leren hun gevoelens te plaatsen en tot
rust te komen.
ISBN 978 90 2098608 2

DECEMBER 2015
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Leren kun je leren

Kennismakingsspel

W. Endres

In 7 stappen zelfstandig leren en werken.
Een hulpmiddel bij het leren voor kinderen van 9-12 jaar.

auteur/leverancier
P. Gerrickens

56 kaarten met daarop een vraag en bijpassende kleurenfoto
te gebruiken als kennismaking. Energizer of om elkaar

e.a.

e.a.

complimenten te geven
ISBN 978 90 7412319 8

ISBN 978 90 7677148 9

Zo is leren leuk

W. Endres

Handige tips voor elke dag bij het maken van je huiswerk
Dagelijks 10 minuten huiswerkbegeleiding voor scholieren

Inspiratiespel (spel + handleiding)

e.a.

Met behulp van spelkaarten in gesprek komen over wat

van 11-16 jaar.
ISBN 978 90 7677133 5

P. Gerrickens
e.a.

inspireert en motiveert. Handleiding geeft spelsuggesties.
Spel ISBN 978 90 74123075
Handleiding ISBN 978 90 7412306 8

Het blauwe boek,
Doel: jonge kinderen bezig te laten zijn met gevoelens en

C. d’EscuryKoenders

www.kwaliteitenspel.nl

Vaardighedenspel

P. Gerrickens

gedachten van zichzelf en anderen; hoe die gevoelens en/of
gedachten kunnen verschillen, en hen leren hoe hier mee

Spel om op speelse wijze je eigen en andermans vaardigheden
te verkennen.

om te gaan. Geschikt voor kinderen van 4 tot 8 jaar.
ISBN 90 2651522 7

ISBN 978 90 7412304 4

De Boomgaard

www.kwaliteitenspel.nl

Kwaliteitenspel
P. Gerricksen
Kaartspel met persoonlijke eigenschappen, de ene helft met
woorden die kwaliteiten aanduiden, de andere helft zijn woorden

A. Farkaschovsky

Bevordert het samenspelen waarbij je samen kunt
verliezen of winnen.

die vervormingen aanduiden (onprettige eigenschappen).
ISBN 978 90 7412301 3

Het gouden spel (zie oudergids autisme)
REC Chiron
Doel: het stimuleren van de cognitie m.b.t. de sociale vaardigheden
van de leerling. Door het samen spelen van dit spel, met de medeleerlingen, krijgt het kind spelenderwijs positieve voorbeelden.

Ben jij anders?

Y. Gerrits-Douma
Voorlichtingsboek voor kinderen met ADHD of een contactstoornis.
ISBN 90 6665774 x
www.swpbook.com

Een belangrijk aspect van dit spel is dat winst/verlies geen rol speelt!

Verkeerd verbonden

Y. Gerrits-Douma
Voorlichtingsboek voor jongeren met ADHD of een contactstoornis.
ISBN 90 6665775 8
www.swpbook.com

Organiseer jezelf zonder je hoofd te verliezen

J. Fox
Dit boek staat boordevol tips om je schoolbank en andere totale troep
(zoals je schooltas) aan te pakken.

Zorgzame klas P. Glorieux
Psycho educatie voor de basisschool
ISBN 978 90 33482021

ISBN 978 90 5932344 5

Kids’ skills

B. Furman

Op speelse wijze vaardigheden ontwikkelen bij kinderen.
ISBN 978 90 2441745 2

Positive Behavior Support

A.Golly

Een schoolbrede aanpak om antisociaal gedrag op school van

Kids’ skills vaardighedenboek

kinderen van 4-18 jaar zo vroeg mogelijk om te buigen naar
positief gedrag. Geeft veel praktische handreikingen.
ISBN 978 90 7767131 3
www.uitgeverijpica.nl

B. Furman

Werkboek behorende bij bovenstaand kids’ skills boek.

Kids’ skills in actie

B. Furman

Verhalen uit de praktijk over hoe Kids’skills wordt toegepast.
ISBN 978 90 7767147 4

Help de hond heeft mijn huiswerk opgegeten
D. Goldberg
Ouders kunnen aan de slag om kinderen te leren het huiswerk
snel en slim te organiseren en plannen.

Mission possible
B. Furman e.a.
Persoonlijk ontwikkelingsprogramma voor jongeren 12-18 jaar.
www.uitgeverijpica.nl

ISBN 978 90 7755744 0

Rondje open kaart

Graviant

Een bordspel voor jongeren met ADHD, PDD-nos of
inadequaat sociaal gedrag 12 t/m18 jaar
Tel 0134 345400

Oplossingsverhalen

B. Furman
Kinderboekjes waarin de hoofdpersonen telkens met een bepaald
probleem te maken hebben dat uiteindelijk wordt overwonnen.

www.graviant.nl

In Gesprek
Gevoelswereldspel

Graviant
Ter bevordering van de communicatie, dit spel is ervoor
om In Gesprek te komen. Ontwikkeld voor jeugdhulpverlening
en daarnaast uitermate geschikt voor op school en in het gezin.
www.graviant.nl

P. Gerrickens

Anderen leren beter te gaan begrijpen
ISBN 978 90 7412310 5
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Van opstaan tot slapen gaan,

Werken met aandacht

C. Gray

Dagelijkse handelingen uitgelegd voor jonge kinderen
ISBN 90 7745519 1

Het grote sociale verhalenboek

auteur/leverancier
HCO -

Een praktisch handboek voor iedereen die werkt met
kinderen met werkhoudingsproblemen.

A. Rietman

ISBN 978 90 74233910

www.hco.nl

C. Gray

150 geïllustreerde voorbeeldverhalen en CD

Heb ik dat?! Over Tourette en zo,

ISBN 978 90 77671610

Voor kinderen geschreven.
ISBN 90 8560506 7

Spelenderwijs communiceren

J. Hellingvan Rheenen

S. Griffin

300 activiteiten en spellen voor kinderen met autisme

Ont-moeten in muziek

ISBN 978 90 77671542

Vrije improvisatie in groepsmuziektherapie door jongeren

Doelgericht spelen

M. Hendriksen

met een stoornis in het autistisch spectrum.
Tel 026-3333037

J. de Groot

Themalessen voor spelen en werken in basisonderwijs en
hulpverlening

Seks@autisme.kom

H. Hellermans

Een programma voor relationele en seksuele vorming.
ISBN 978 90 6445430 1

ISBN 978 90 8850143 2

Leer samen spelen met Tim en Flapoor

H. Gubbels

De gave van adhd

Een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 6-10 jaar.
ISBN 90 2651616 9

Examen survival gids

L. Hones

101 activiteiten en spelletjes om de zwakke punten van je
kind in sterke punten te veranderen.
ISBN 978 90 8840035 3

S. Haarhuis

Overzicht op het examenjaar
ISBN 978 90 0607633 2

Alle katten hebben asperger

Gedachte-kracht

Laat de mooie en moeilijke kanten zien van het opvoeden
van kinderen met autisme.

N. Hage

K. Hoopman

Voor als je nieuwsgierig bent naar wat je gedachten voor je kunnen doen
ISBN 9789081892315

ISBN 978 90 7767134 4

Niet pesten maar aanpakken

Laat de mooie en moeilijke kanten zien van ADHD.
ISBN 978 90 7767135 1

Alle honden hebben ADHD
Tips om pestgedrag aan te pakken.

S. Hasper
www.landelijknetwerkautisme.nl

Huilen Boos Ruzie

Wat jij ziet en wat ik voel (autisme)

H. Hasselt

Omgaan met emoties bij kinderen van 0-8 jaar
ISBN 978 90 6665893 6

Muis, monster en ik

Pestpreventie met Positive Behavior Support

C. Haverkamp

Sociaal gedrag elke dag

C. Haverkamp

25 opvoedtips voor ouders van jonge kinderen
ISBN 978 90 7310281 1

R. Horner

Leer kinderen en jongeren om pestgedrag uit te bannen
www.uitgeverijpica.nl
M. van der Horst
Sociaal-emotioneel leren voor de onder-, midden- en bovenbouw
(Losbladige werkmap )
Pica ISBN 9789077671856

Leren van emotionele basisvaardigheden
ISBN 9789491510717

Supernanny helpt bij opvoeden

K. Hoopman

De binnenkant van autisme a.h.v. foto’s.
ISBN 978 90 7767184 9

Assertiviteit voor kinderen
ISBN 9789491510724

Blij met mij

K. Hoopman

HCO

Wat kun je doen als je teveel piekert

D. Huebner

Een help-oefenboek voor kinderen.
ISBN 978 90 8560556 0

www.hco.nl

Slim huiswerk maken

HCO
Een verzameling Tipps voor ouders om hun kinderen te begeleiden bij het
maken van huiswerk
ISBN 978 90 7310273 1
www.hco.nl

Werken met aandacht
25 tips voor leerkrachten om werkhouding te verbeteren
ISBN 978 90 7310284 2
DECEMBER 2015

Wat kun je doen als je niet durft te gaan slapen?

D. Huebner

Een help-oefenboek voor kinderen.
ISBN 978 90 8560573 7

Wat kun je doen als je snel boos bent

HCO

D. Huebner

Een help-oefenboek voor kinderen.
ISBN 978 90 8560555 3

www.hco.nl
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D. Huebner

Sova-training Wat denk jij wel?

G. Keeman

Titel, omschrijving, Bestellen/ISBN nr.
Wat kun je doen als je verkeerde gewoontes hebt?
Een help-oefenboek voor kinderen.
ISBN 978 90 85605744

Een toegankelijke praktijkgerichte methode sociale vaardigheden
voor midden- en bovenbouw van de basisschool. Trainingsmap +

Wat kun je doen als je gedachten vastlopen?

materialenkoffer.
ISBN 978 90 7512982 3

D. Huebner

e.a.

www.graviant.nl

Een help-oefenboek voor kinderen met OCS.

Ra Ra tuin

ISBN 978 90 85605751

M. Kobbert

Ik zie ik zie wat jij niet ziet, co-operatief spel

De gids over hooggevoelige kids

J. Intrabartolo
& L. le Doux

Gidsje met 80 praktische opvoedtips voor de omgang

Remweg

met hooggevoelige kinderen.
ISBN 978 94 91687 04 4

A. Koning

Trainingsprogramma voor impulsieve drukke
kinderen met aandachtsproblemen (ADHD-kinderen)
in het primair onderwijs.

www.scrivomedia.nl

Kijk mij ADHD

R. van der Krol
S. Weller
www.graviant.nl

i-pe

(Remweg12+ Speciaal voor het VO)

Interactieve methode voor psycho-educatie voor kinderen met ADHD.
Handleiding , werkbladen en een interactieve cd-rom.Voor kinderen tussen
8-12 jaar.
www.i-pe.nl

Kijk mij Autisme

Ho, tot hier en niet verder

i-pe

Interactieve methode voor psycho-educatie voor kinderen met
autisme. Handleiding, werkbladen en een interactieve cd-rom.
Voor kinderen tussen 8-12 jaar.
www.i-pe.nl

Bees8tig

J. Kool

Training in psycho-sociale weerbaarheid voor kinderen
en hun ouders en opvoeders. Kinderen leren zelfredzaam te zijn,
in relatie tot de ander, met respect voor zichzelf en de ander.
ISBN 978 90 3345993 1

Werkboek voor kinderen,
‘Ho, tot hier en niet verder’

M. Janssen

48 dierenkaartjes met kleur-/werkboek om spelenderwijs
na te denken over kenmerken en eigenschappen.

J. Kool

Training in psychosociale weerbaarheid voor kinderen op basis
van spel en beweging.

ISBN 978 90 8508053 4

Viso Didac Taal van gevoelens

Kinderen en sociale vaardigheden (boek)
A. Kooijman
Het boek is een hulpmiddel voor ouders met kinderen die steun kunnen
gebruiken zodat ze sociaal beter functioneren.
ISBN 90 2154078 9

K2-publishers

20 emotionele afbeeldingen die diepe indruk maken.
Bij elke kaart is een afbeelding met tekst met aan de ene kant een
korte beschrijving en aan de andere kant vragen en opdrachten.
Te gebruiken in de midden-en bovenbouw van de basisschool.
Tel 0172-610375
www.k2-publisher.nl

De club van vijf doet aan yoga

Het coole kikker boek
A. Kooijman
Negen stappen om steviger in je schoenen te komen staan.
www.decoolekikker.nl

S. Kaaymakers

Een yoga-doe-boek voor kinderen

De Coole kikker (kwartetspel)

ISBN 978 90 9023088 7

Sociale vaardigheden kwartetspel (8-88 jaar). Hoe leer je kinderen gezellig
om te gaan met leeftijdgenoten terwijl ze ook voor zichzelf en voor
anderen durven op te komen.
www.lifetimeboeken.nl

Psycho-educatiemodule

C. Kan

Autismespectrumstoornissen bij normaal begaafde volwassene.
Werkboek: Als volwassenen zicht krijgen op ASS.
ISBN 978 90 4230343 0

A. Kooijman

Kikker be cool
Goede manieren - opkomen voor jezelf - sociale vaardigheden - omgaan
met pesten en plagen.
www.kikkerbecool.nl

AD(H)D daar kan ik zoveel mee!

Karakter
CD-ROM met interactief psycho-educatieprogramma voor kinderen
van 8-12 jaar. Met een buddy lopen zij het programma door.
ISBN 978 94 61058416
www.boomtestuitgevers.nl

Gooi het maar in mijn pet

Spring kikker spring
Bewegingsspel waarin kinderen worden gestimuleerd te ontdekken. Welke
gevoelens ze in een bepaalde situatie kunnen hebben en wat ze kunnen
doen om zich beter te voelen.
www.springkikkerspring.nl

A. Karelse

Ik en autisme, thuis en op school
N. van Kordelaar
Interactief boek met opdrachten, spelletjes en tips.
M. Zwaan
Kinderen en jongeren kunnen meer over ‘hun’ autisme
vertellen door aan te geven welke informatie bij hen past.
ISBN 978 90 8560530 0

Uitdrukkingen en zegswijzen - met cd rom.
ISBN 90 7745528 0

Zonnespel

M. der Kater

Strategiespel, co-opertatief spel
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De ander en ik

Het nieuwe leefboek voor kinderen 8-12 jaar

N. van Kordelaar

Werkboek sociale vaardigheden zowel klassikaal als individueel
te gebruiken

T. Legters

Meer tips voor iedereen om het leven nog leuker te maken
ISBN 978 90 8840046 9

ISBN 978 90 85605666 9

Joost is blij
Autisme in mij
Een interactief informatie-werkboek voor jongeren
ISBN 978 90 8560594 2

Ik en faalangst

J. van der Leij

Met jonge kinderen praten over gevoel en hoe daar

N. van Kordelaar

effectief mee om te gaan.
ISBN 978 94 6051017 5

www.attrakt.nl

For boys only

N. van Kordelaar

O. Lhote

Interactief boek met opdrachten, spelletjes en tips.

Alles wat stoere kerels moeten weten.

ISBN 978 90 8560553 9

ISBN 978 90 02228513

Wij zijn een groep
N. van Kordelaar
Versterkt het groepsgevoel met verrassende opdrachten en spel

Energize

ISBN 978 90 88502330

voor samenwerking, wisselwerking en ... dolle pret!
ISBN 90 7574928 7

Het volle hoofdenboek

Lions-Quest

Groepsactiviteiten voor groot en klein. Energizers staan

L. Kraijenhoff

Verras je klas

Een werkboek voor volwassenen en kinderen
ISBN 978 90 3347940 3

Set van 50 kaarten met gevarieerde suggesties voor een

Pluspunten ADHD

kort spelmoment met de klas.
ISBN 978 90 820045 0 2

J. Kuil
Poster met daarop de sterke kanten van iemand met AD(H)D.
e.a.
www.uitgerijpica.nl

Pluk een roos

www.docenttalent.nl

Hoe krijg ik die boosheid onder controle?

R. Lohmann

Vaardigheden en technieken om je te helpen omgaan met
boosheid en frustratie.

Kwintessen

Kwartetspel voor het omgaan met conflicten.
Uitgeverij Kwintessens

Het ASO spel

E. Luiten
& L. Verweij

ISBN 978 90 856 0608 6

Mijn plakboek
Dit ben ik! Dit vind ik fijn in mijn omgeving

E. Luteijn
H. Nieuwenstein
Mijn Plakboek is een losbladige werkmap (ordner) met vier katernen,

Kwintessen

Hoe (a)sociaal ben jij? Een bordspel: kinderen en hun
sociale talenten. Kinderen leren spelenderwijs gewenst sociaal gedrag
herkennen, verwoorden en toepassen aan de hand van sociale situaties.
ISBN 978 90 5788227 2

stickersets en twee A2-posters en een aparte toelichting voor de
begeleider.

Stop doe denk spel

Hulpwaaier. Tips en strategiën bij de hand.

AD(H)D in de klas
Kwintessens

L. Mak
e.a.

Spel over omgaan met conflicten (inclusief kwartetspel

Handleiding voor jezelf deel 1

‘pluk een roos’).
ISBN 90 5788140 3

Ik ben steengoed

R. Manders
Een praktische methode voor psycho-educatie aan
& J. Schrurs
kinderen en jongeren met o.a. een autisme spectrumstoornis.
Begeleidersboek en werkboek. Geschikt vanaf 9 jaar.
ISBN 90 7788801 2
www.viahulp.com

Kwintessens

Een kwartetspel om het zelfvertrouwen te vergroten
ISBN 978 90 57888327 9

Handleiding voor jezelf deel 2
Spiegel jezelf spel
En…vergroot je zelfvertrouwen. Op een positieve
manier kun je sterke eigenschappen leren kennen.
ISBN 978 90 8123361 3

R. Manders
Een praktische methode voor psycho-educatie aan jongeren
Begeleidersboek: ISBN 978 90 7788803 2
Werkboek: ISBN 978 90 7788804 9
Brugklaskatern - Rugzakkatern
www.viahulp.com

L. Lahr,
D. Rijkee

Leefboek voor kinderen 8-12 jaar
T. Legters
Hoe kan ik mijn leven (nog) leuker maken
Tips voor kinderen 8-12 jaar om hun zelfvertrouwen te vergroten
ISBN 978 90 8840007 0
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Verdiepingsmateriaal: Handleiding voor jezelf
Hoe ik denk en voel….. gedachten en gevoelens

auteur

Succes met faalangst

R. Manders

A. Nieuwenbroek

Met dit boek wordt geprobeert kinderen om te laten
gaan met hun faalangsten, ze onder controle te krijgen.

1. praatboek
2. werkboek
Voor de begeleiding van kinderen w.o. ASS, ADHD, ADD, PDD-NOS, NLD,

e.a.

ISBN 978 90 4350451 5

e.d. Hoe ik denk en voel voorziet in de mogelijkheid van extra differentiatie

Handboek faalangst training

door extra bladen over verschillende thema’s toe te voegen. Het boek is
geschikt voor meerdere niveaus.
www.viahulp.com

Dit handboek biedt trainers mogelijkheden om, naast
e.a.
professionele diagnostiek, leerlingen een effectieve training te geven.

A. Nieuwenbroek,

ISBN 978 90 8085552 6

Verdiepingsmateriaal: Handleiding voor jezelf
Hoe ik ben…… Ontdekkingstocht bij mijzelf

R. Manders

Bang boos blij

1. praatboek
2. werkboek

Nino uitgeverij

Een helpboek voor als je ouders gescheiden zijn.
ISBN 978 90 7412319 8

Voor de begeleiding van kinderen w.o. ASS, ADHD, ADD, PDD-NOS, NLD,
e.d. Hoe ik ben... voorziet in de mogelijkheid van extra differentiatie door

Mindmappen met Marja en Moes

extra bladen over verschillende thema’s toe te voegen. Het boek is geschikt
voor meerdere niveaus.
www.viahulp.com

Lespakket om kinderen de beginselen van mindmappen aan te leren.
Handleiding, posters en leerlingenkaarten. bb Bao+1ste jr VO

Onderwijs Maak Je Samen

www.onderwijsmaakjesamen.nl

Een andere wereld 1

R. Manders

Buitenspeelkaarten

Voor midden- en bovenbouw basisschool, klassikaal
of voor individuele leerling.

Onderwijs Maak Je Samen

Een doos met meer dan 60 buitenspeelsuggesties voor
kinderen van groep 1 - 8.
www.buitenspeelkaarten.nl

www.viahulp.com

Een andere wereld 2

R. Manders
Voor voortgezet onderwijs, voor groepen of individuele leerling.
www.viahulp.com

Handleiding voor jezelf, hersenen in bedrijf
Een ontdekkingstocht door het brein.

Kletsdobbelstenen
Onderwijs Maak Je Samen
M.b.v. een set dobbelstenen met afbeeldingen uit diverse
categorieën worden kinderen uitgedaagd tot spreken, luisteren en
creatief denken. Inclusief kaarten met gevarieerde kletssuggesties.
www.kletsdobbelstenen.nl

R. Manders
www.viahulp.com

Zelfcontrole

Ret kwartet
Onderwijs Maak Je Samen
Ontdek welke gedachten er allemaal door je hoofd kunnen gaan tijdens

T. van Manen

Een sociaal-cognitief interventieprogramma voor kinderen
met agressief en oppositioneel gedrag. Gericht op het sturen, begeleiden
en coachen van kinderen.
ISBN 978 90 33137831 9

Navigeren in de sociale wereld

een spanningssituatie.

Werkboek Ik leer anders
Schoolwerk wordt vertaald naar beelden.
Zo kunnen beelddenkers de lesstof onthouden.

J. McAfee

een programma voor (rand)normaal begaafde personen met
een autisme spectrum stoornis.Biedt een zorgvuldig opgebouwd
leerplan met concrete oefeningen en aanwijzingen voor kinderen,
volwassenen en begeleiders.
ISBN 90 4411930 3

Openhartig Classic
Laat je verrassen en leer elkaar (nog) beter kennen
met meer dan 100 boeiende vragen en uitdagingen!
EAN code 8717703520590

A. OosterveenHess

ISBN 978 90 8161351 4

Tum Tum

M. van de Pas
Groepstraining voor sociaal incompetente
M. Staps
kinderen met een ontwikkelingsachterstand.
educatief@graviant.nl, www.graviant.nl

Moodzz

Spelletjes van 3 Minuten om kinderen te motiveren
K. Paterson
110 korte concentratiesplletjes en activiteiten voor
kinderen van 6-12 jaar
ISBN 978 90 88400278
www.uitgeverij-pantharei.nl

www.moodzz.eu

Openhartig Kids
Moodzz
Laat je verrassen en leer elkaar (nog) beter kennen door
100 boeiende vragen en grappige uitdagingen!
Voor kinderen vanaf 7 jaar.
EAN code 8717703520811
www.moodzz.eu

DECEMBER 2015

www.onderwijsmaakjesamen.nl

Vriendschap - Een gps op mars

K. Peeters

Een begeleidingsprogramma voor kinderen en jongeren
met autisme. Werkboek + handleiding voor de begeleiders.
ISBN 978 90 3138001 5
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auteur

Mindful omgaan met plagen en pesten

auteur

“Ik snap er geen bal van!”

B. Persoons e.a.

Meditatieve werkvormen op maat voor kinderen
ISBN 9789033480850

M. Preijde-Lochtenberg

Oefenprogramma voor het leren omgaan met figuurlijke taal.
€ 30,- overmaken op giro 638.13.71 t.n.v. M.J.R. Preijde-Lochtenberg te

Hulpwaaier Autisme in de klas

Maarssenbroek. o.v.v. Ik snap er geen bal van! (eigen adres duidelijk
vermelden!)

Pica

Waaier met een breed scala aan tips, strategieën en bronnen
om hulp te bieden aan leerlingen met ASS.

www.uitgeverijpica.nl

Werkboek seksuele voorlichting voor
jongeren met autisme

Anders & AD(H)D

Pica
www.uitgeverijpica.nl

Dit werkboek helpt jongeren met autisme om met seksualiteit om te gaan.
Is individueel aan te passen.
www.uitgeverijeigenboek.nl

Pica

Breingeheimen
Princep educatief
Studievaardigheden voor het VO 1 (VMBO kader, basis, gemengde leerweg)

Praat en werkboekje

ADHD in de klas
Hulpwaaier met tips en strategieën

Jaar-Dag-boekje,

Handleiding en werkboek waarin studievaardigheden gecombineerd
worden met inzichten en info vanuit hersenonderzoek.

M. Pieters

Dit werkboek neemt je mee door het hele jaar.
ISBN 90 8050667 2

Knuffelboekje + kaartjes,
Werkboek waar je steeds weer nieuwe dingen

Werkboek: 978 90 79815 07 4
Handleiding: 978 90 79815 07 4

over jezelf in opschrijft. Er horen 52 kaartjes bij waar
een woord, tekening en een zin op staan.
ISBN 90 8050663 x

Wat je speelt ben jezelf

Handleiding en werkboek waarin studievaardigheden gecombineerd
worden met inzichten en info vanuit hersenonderzoek.
Werkboek: 978 90 79815 06 7
Handleiding: 978 90 79815 02 9
www.breingeheimen.nl
L. v.d. Poel
A. Blokhuis

Mijn kind is een kanjer

en spelbegeleiding voor de ontwikkeling van het individu.
ISBN 978 90 3134849 7

Leer kinderen omgaan met verandering,
stress en angst

Geïllustreerd herinneringsboek in de vorm van een
werkboek rond het overlijden van een dierbare.
verenigingszaken@yarden.nl

Dyslexie de baas
Werkboek voor cursisten
(Groeps)trainingsprogramma voor jongeren met dyslexie.
Doel: meer geloven in eigen kunnen.
ISBN 978 90 313601 2

Dyslexie de baas
Handleiding voor de training.
ISBN 978 90 3136010 9

Speels omgaan met agressie

D. Plummer

Een vulkaan in mijn buik

W.Pudney

Kinderen leren omgaan met boosheid en woede, een praktische
gids voor ouders, hulpverleners en leerkrachten.
ISBN 978 90 57123498
P. van der Pol
e.a.

e.a.

Pubervulkanen

W. Pudney e.a.
Adolecenten leren omgaan met boosheid en woede van hun pubers

www.yarden.nl

ISBN 978 90 57124020

Ademspelkaarten voor kinderen

C. Poleij
e.a.

H. Purperhart
Kinderen leren spelenderwijs hun ademhaling te onderzoeken
ISBN 978 90 77770528

Energizerkaarten voor kinderen
H. Purperhart
Energizers, laten je energie stromen en je vermoeidheid verdwijnen
ISBN 978 90 77770627

C. Poleij
e.a.

Het krachtspel

H. Purperhart

Ontdek zonkracht, rotskracht, en windkracht in jezelf
ISBN 978 90 77770689

R. Portmann

134 spelletjes en oefeningen om op een creatieve manier
confllicten op te lossen.
ISBN 90 7320788 6

DECEMBER 2015

H. Prinsen

Help je kind bij het ontwikkelen van zijn sociale vaardigheden.
Het biedt oefenmateriaal in de vorm van praktische handvatten,
tips en oefeningen.

Een vrolijke en positief activiteiten boek.
ISBN 978 90 7767156 6

Dag lieve…

www.breingeheimen.nl

Breingeheimen
Princep educatief
Studievaardigheden voor het VO 2 (MAVO/VMBO-T, HAVO, VWO).

M. Pieters
& Y. van Meteren

Over spel en begeleiding. Beschrijft de waarde van spel

R. Princen

Altijd weer wat

F. Puts

Belevenissen van een brusje.
ISBN 978 90 7767123 8
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De motivatiewaaier

auteur

Kracht van 8, Kaartspel

Uitgeverij Quirijn

S. Rijsdijk

De spelers spelen met elkaar i.p.v. tegen elkaar.
Bevordert het respectvol omgaan met jezelf en elkaar.

ISBN 978 90 7959618 8

Spelend leren, leren spelen,

R. Reenders
& W. spijkers

Doel: programma voor het ontwikkelen van sociale

e.a.

www.dekrachtvan8.nl

cognities en sociale vaardigheden. Kinderen vanaf 9 jaar

Weet jij wat autisme is?

die problemen hebben in het contact met andere kinderen
en /of geen greep hebben op hun eigen sociale situatie.

Te gebruiken als voorlichtingsmateriaal in de bovenbouw.
ISBN 90 7767110 2
www.uitgeverijpica.nl

E. Sabin

ISBN 90 2323156 2

Weet jij wat het is om anders te zijn
Een doos vol gevoelens
Doel: jonge kinderen spelenderwijs beter leren omgaan met
gevoelens. Op een speelse manier leren ze de basisgevoelens

ISBN 978 90 7767121 4

Het brugklasspel

(blij,bang, boos en verdrietig) herkennen, begrijpen en uiten.
Geschikt voor kinderen van 2 tot 7 jaar
Uitgeverij Reinders - T 013-5288435

E. Sabin

Leer alles over kinderen met een aandoening, handicap of leerstoornis.

Reinders

Scala
www.brugklasspel.nl

Het overlevingsspel voor bruggers.

www.reinders-oisterwijk.nl

Het spreekwoordenspel

Scala

Een huis vol gevoelens en aksen

Reinders
Het vervolg op een ‘Doos vol gevoelens’. Geeft kinderen een kader aan om
verschillende gevoelens en relatiewijzen bij zichzelf en bij anderen waar te

Spelenderwijs spreekwoorden en uitdrukkingen leren. Kaartspel.
www.scalaleukerleren.nl

nemen, te benoemen en te begrijpen. Geschikt voor 5-12 jr.
Uitgeverij Reinders - T 013-5288435
www.reinders-oisterwijk.nl

Het geheugenspel

Ik en ADHD

M.v.der Reyden

Hoe kom ik over de scheiding van mijn ouders heen?
L. Schab
Omgaan met gedachten en gevoelens, wanneer je ouders uit elkaar gaan.
ISBN 978 90 8560650 5

Act-it-out
R. Rintjema
Bordspel gericht op het oefenen van sociale vaardigheden.
Naast opdrachtkaarten zijn er kaarten met aandachtspunten.
Vanaf 14 jaar.
www.actitout.nl

Hoe kom ik van die angsten af?
L. Schab
Vaardigheden en technieken om je te helpen met angst en zorgen.
ISBN 978 90 8560607 9

Werkboek voor kinderen met ADHD
ISBN 978 90 85606574

Hoe kom ik van die sombere gedachten af?
L. Schab
Vaardigheden en technieken om depressieve gevoelens aan te pakken en
meer voor jezelf op te komen
ISBN 978 90 8560616 1

Act-it-out Junior

R. Rintjema
Bordspel gericht op het oefenen van sociale vaardigheden. Naast
opdrachtkaarten zijn er kaarten met aandachtspunten.
Voor 10-14 jaar.
www.actitout.nl

Emotions

Scala

Zet je brein op scherp met dit actieve en grappige kaartspel

Psych educatie bij personen met autisme spectrum
stoornissen.

Rolf

Spel over de 4 basis-emoties voor het jonge kind

J. Schrurs

Hoort bij ‘Handleiding voor jezelf, achtergrond informatie.
ISBN 978 90 7788818 6

www.rolf.nl

Skills Cards

Feeling colorcards

Wat nu?

Fotokaarten waarop kinderen en volwassenen uiteenlopende
gevoelens laten zien. Kinderen leren zo om verschillende gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal te herkennen en te integreren.
www.semmie.net

M. Romme
Een kaartjessysteem dat de leerkracht duidelijke tools geeft om te handelen bij gedragsproblemen.
T. van Roosmalen

Mijn leerling wordt niet meer beter.
ISBN 978 90 8106843 7

Relatiespel Boys R Us erkend

De gouden ankermunt
Persoonlijke herinneringsmunten om te beschrijven
met compliment of boodschap.

Rutgers WPF

Voor jongens 10-13 en 13-15 jaar
Bewustmaking van veilige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten
Rutgers WPF / Nederlands Jeugd Instituut

DECEMBER 2015

www.semmie.net

De ‘stop denk doe’ ankermunt
Kinderen die het ‘stop denk doe’ principe leren, kunnen
deze munt bij zich dragen als herinnering.
www.semmie.net
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auteur

NLD kwartet

Het emotie kwartet

A. Serlier-

Geeft duidelijkheid in de kenmerken van NLD.
ISBN 978 90 3136004 8

B. Stafleu van Loghum

Het emotiekwartet is een kaartspel om op een speelse en veilige
manier een sfeer te scheppen waarin het uiten van gevoelens

van den Bergh
www.bsl.nl

Werkboek ADHD

auteur

vanzelfsprekend is.
Afd. klantenservice - Antwoordnummer 2707 - 3970 WJ - Houten

L. Shapiro

44 oefeningen om kinderen sociale vaardigheden en

Van kerndoel tot leerlijn
M. van der Stap
Richtlijnen voor didactische doelen voor speciaal en regulier

zelfvertrouwen te leren.
ISBN 978 90 7972929 6

Waardenspel

onderwijs, te gebruiken om individuele leerlijnen op te zetten.
ISBN 978 90 8850006 0

H. Siebers

Een praktisch hulpmiddel voor het onderzoeken van

Timbo methode
D. Sysmans
Basisboek en werkboek; probleemoplossend leren voor kinderen

persoonlijke kernwaarden
ISBN 9789080788220

Leer te durven

Basisboek ISBN 978 90 44124057
Werkboek ISBN 978 90 44124132

E. Simon e.a.

Werkboek en trainershandleiding
Groepstraining, 8 bijeenkomsten, kinderen 8-13 jaar met teveel angst

Mimelen

ISBN 9789401411677 (werkboek)
ISBN 9789401411684 (trainershandleiding)

Spel waarbij kinderen mbv opdrachtkaarten activiteiten,
personen en voorwerpen uitbeelden en raden.

Aanraken een levensbehoefte

www.tactic.net

Timmie timecoach

M. Sluijter

Time4activity
Een doos met 3 spelletjes om spelenderwijs tijdsbesef te ontwikkelen
www.timmietimecoach.com

Tactiele contacten in de opvang en op school
ISBN 978 90 6665435 8

Mindfulness voor kinderen

Tactic

De AD(H)D survivalgids,

E. Snel

J. Taylor

Oefeningen die een rustpunt geven

Geschreven voor kinderen om zelf te lezen en om zichzelf

ISBN 978 90 25961060

wat te kunnen helpen, o.a. hoe je kan omgaan met gevoelens
als boosheid, zorgen en verdriet. Weetjes over de geneesmiddelen.
Een lijst van voedingsmiddelen die je kunnen helpen.
Grappige quizzen die je helpen herinneren aan wat je hebt geleerd.
ISBN 978 90 5932343 8

Fotoroman Loverboys

I. Snelders

Fotoroman die waarschuwt voor loverboys, speciaal ontwikkeld
voor meiden met een licht verstandelijke beperking.
ISBN 978 90 8151081 3

Het geheim van de ruimtelift
Kinderen en….Binnenstebuitenen met gevoelens L. SpannenbergEen programma voor emotionele vaardigheden voor
kinderen van 7-12 jaar.
ISBN 978 90 5788265 4

Knol

Minder angstig en bang

Bijzonder druk

A. Tulleners

Mijn boek over ADHD.
Hulpwerkboek voor kinderen met ADHD.
ISBN 978 90 8560529 4

P. Stallard

Pesten

Behandelwijzer bij het werkboek.
ISBN 978 90 5712231 6

A. Tulleners

Mijn boek over durf en zelfvertrouwen.
Hulpwerkboek voor het kind wat gepest wordt.
ISBN 978 96 8560521 8

Speel-mee-cd

St. Marie
Als je ziet wat je doet, weet je hoe het moet!
Doel: kinderen leren om te gaan met vrijetijdsbesteding.
Ze leren om te gaan met keuzes die zij elke keer weer moeten
maken (wat zal ik nu eens gaan doen?)
www.sintmarie.nl

DECEMBER 2015

M. Tompkins

Een gids voor jongeren om anst- en paniekgevoelens
onder controle te krijgen
ISBN 978 90 85605973

Denk goed, voel je goed
P. Stallard
Werkboek, cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren.
Een rijke bron aan materialen/werkbladen voor psycho-educatie en
cognitief gedragstherapeutische interventies bij internaliserende
problematiek die flexibel kunnen worden gebruikt.
ISBN 978 90 5712226 2
Denk goed voel je goed

E. Thijs

Allereerste stripverhaal over autisme.
ISBN 978 90 6445483 7

Dood

A. Tulleners

Mijn boek over verdriet en verdergaan. Hulpwerkboek
voor kinderen die iemand verliezen uit hun naaste omgeving.
ISBN 978 90 856034 8
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Puberkwartet

auteur

Communicatiebox voor school en ouders

uitgeverij@nigz.nl

Doelgroep vanaf 12 jaar. Spelenderwijs kennis maken
met verschillende aspecten van de puberteit.

I. Verstraete

Dit boek (inclusief gesprekskaarten) biedt een doeltreffende
aanpak om af te stemmen op de communcatieproblemen

Ik denk me sterk

M. Valentijn

van jongeren met ASS (10 tot 18 jaar)
ISBN 978 90 77671733

www.uitgeverijpica.nl

Gesprekskaarten gevoelskaarten

I. Verstraete

Kaarten met sterke gedachten die je helpen om op te komen
voor jezelf en een ander + spelsug.
ISBN 978 94 61904805

Met de bijna 100 gevoelswoorden op de kaartjes leer je om

www.ikdenkmesterk.nl

Zo ben ik

een gevoel over jezelf, een ander of een gebeurtenis te
verwoorden of te nuanceren.
www.uitgeverijpica.nl

G. v der Veen

Werkboek voor hoogsensitieve kinderen

Gesprekskaarten gevoelswoorden

LiHSK(Landelijk informatiepunt Hoog Sensitieve Kinderen)

I. Verstraete

Gevoelswoorden zijn een interventie uit het boek

Pubergids Autisme

communicatiebox voor school en ouders.

C. van der Velde

www.uitgeverijpica.nl

Een praktische handleiding.

Relax Kids

ISBN 978 90 5712251 4

“Zo snap ik het!”

Sprookjesmeditaties voor kinderen. Kinderen m.b.v.
sprookjesmeditaties in contact brengen met de positieve
en zuivere gevoelens in henzelf.

E. van Velzen

Oefenprogramma voor het leren begrijpen van de betekenis
van bijwoorden in zinnen.
€ 40,- overmaken op giro 186.13.20 t.n.v. Esther van Velzen te Eindhoven

Een roze bril

o.v.v. Zo snap ik het! (eigen adres duidelijk vermelden!)

Meidenvenijn op de basisschool.

Haal de Grrrr uit agressie
Het is niet cool om een heethoofd te zijn. Je hebt de kracht
om je woede te overwinnen. Dit boek leert je hoe dat kan.

M. Viegas

A. Visser

Als je steeds bang bent

E. Verdick
M. Lisovskis

M.Vos

Angst bij kinderen: hoe zit dat?
ISBN 978 90 31385447

ISBN 978 90 5932345 2

Als je nergens meer zin in hebt
Denken in beelden groep 4t/m 8

M. Vos

Depressie bij kinderen, hoe zit dat?
ISBN 9031373311

T. Verdoes

Voor kinderen en leerkrachten
ISBN 978 90 85606536

Teken je gesprek
Ik zie, ik zie

A. de Vreede

Over faalangst en andere dingen waarover je piekert
ISBN 9789077671863

J. Verhaegh
Tips voor hoog sensitieve kinderen van 9 tot 16 jaar en hun begeleiders
ISBN 9789089547200

Teken je gesprek
Uitgesproken monsters,

A. de Vreede
Over gedrag, maak je gesprek visueel

J. Verhallen &

Een boekje voor ouders en kinderen.
R. Hoeben/St. Marie
met spraak en taalproblemen. Enkele recepten
om monsters te vangen, te bekijken en er de baas over te worden.
ISBN 90 8008034 9

Ik ben speciaal /2

ISBN 978 94 91806452

Meidenvenijn is niet fijn
www.meidenvenijn.nl
Lespakket/materialenbox voor meiden in de leeftijd 9-15 jaar

P. Vermeulen

Conflicten geweldloos oplossen
J. Walker
Een praktisch werkboek met spelen en oefeningen voor het voortgezet
onderwijs.
ISBN 978 90 7677118 2

Lessencyclus autisme
M. Verplancke
Ontwikkeld op ‘De Steiger’, een behandel en expertisecentrum
e.a.
voor autisme. Docentenhandleiding-werkbladen-DVD
ISBN 978 90 8096236 1

Levende verhalen
M. Wessels
Over mensen en dieren die veel meemaken.
Met twee luister cd’s. Bestaat uit tien verhalen die gaan over situaties uit
het sociale leven. Door de verhalen kun je misschien gemakkelijker over
jouw eigen leven praten
ISBN 978 90 3134848 0

Werkboek psycho-educatie voor mensen met
autisme (incl. CD).
ISBN 90 6445369 1
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Behandeling van dwangstoornis bij kinderen
en adolescenten

auteur

Mijn bloknootje (1)

L. Wolters

NVA

Bloknoot met illustraties.

info@autisme-nva.nl, www.autisme-nva.nl

Mijn bloknootje (4)

NVA
info@autisme-nva.nl, www.autisme-nva.nl

Handleiding bij ‘Bedwing je dwang’.
ISBN 978 90 3136008 6

Bloknoot met illustraties.

Bedwing je dwang

L. Wolters

Werkboek. Oefeningen die je helpen om van je dwang af te komen
ISBN 978 90 3136009 3

Opzoekboekje

e.a.

Ter ondersteuning bij het begeleiden van een leerling.
www.opzoekboekje.nl

Gardner spel
Voelen praten doen m.b.t.:

2012 Verborgen regels

- Kinderen van gescheiden ouders
- Adolecenten

Dagkalender voor kinderen met uitleg en tips
over ongeschreven regels en gewoonten.

- Kinderen tot 12 jaar
- Kinderen v ouders met psychiatrische-of verslavingsproblematiek

Anders & AD(H)D

Yulius (voor geestelijke gezondheid)

Praat en werkboekje

ALGEMENE MATERIALEN

Tantrix

Time-timer

www.uitgeverijpica.nl
Pica

Selexyz/Van Piere boekhandel

Gegarandeerde breinbrekers

Exotic Birds nature puzzle

Baert
www.baert.com

Alternatief voor kleurenklok.

Pica

Zo teken je dieren

Selexyz/Van Piere boekhandel
Plaats negen puzzlestukjes tegen elkaar aan;
alle kanten moeten kloppend zijn.

A. Davidow

Pestkwartet

Dit boek biedt een eenvoudige handleiding om stapsgewijs
dieren te tekenen. Met vrolijke versjes erbij.
ISBN 978 90 2585682 3

www.pestweb.nl

Inzicht geven in alle betrokken rollen in een pestsituatie.

www.leopold.nl

Playmais, knutselpakket, je maakt kleine stukjes
Mandala kleurboeken,

foam nat en plakt ze aan elkaar.

www.graetz-verlag.de

www.playmais.com

Grätz Verlag uitgeverij, MAL 18536/18521,

Whisperfone
Digitale leeswijzer

Helpt kinderen bij concentratie, articulatie, auditieve
discriminatie en leren lezen.

www.gripopdetijd.nl

www.semmie.net

Grip-op-de-tijd-horloge
101 manieren om een kind te prijzen

Voor kinderen die moeite hebben met het begrijpen
van de tijd of niet kunnen klokkijken.
www.gripopdetijd.nl

Poster met 101 complimenten.
info@jijbentuniek.com

E. van Seventer-Timmerman
www.jijbentuniek.com

Funny Tangram Game
Geduldspelletje/puzzel

Tangle

www.fridolin.de

‘friemelslang’.

www.tanglecreations.com

Kleurenklok
inzichtelijk maken van tijd.

Tip-over (8+)
www.thinkfun.com
denkpuzzel met 40 opdrachtkaarten waarbij kratten gestapeld moeten
worden om een poppetje zijn doel te laten bereiken.

www.kleurenklok.nl

Knuffelstickers
info@tarot.nl

www.koppenholuitgeverij.nl

Het lemniscaatbord / de knikkerbaan
Poster Sterke kanten van autisme-Werknemer

Houten bord + knikkers met handleiding + oefenboekje om motoriek, evenwicht, visuele coördinatie en samenwerking hersenhelften
te oefenen
www.torteleducatief@live.nl

E. Luteyn

Poster over de sterke kanten van een werknemer met autisme.
Voor beroeps en stagepraktijk. VO-MBO.
www.uitgeverijpica.nl
Poster Sterke kanten van autisme-Werkgever
E. Luteyn
Poster over sterke kanten die werkgevers nodig hebben bij
de begeleiding van mensen met autisme.
Voor beroeps en stagebegeleiding. VO-MBO.
www.uitgeverijpica.nl

DECEMBER 2015

Qi-gong
Grote knikkers +oefenboekje (handleiding zie ‘knikkerbaan’)
www.torteleducatief@live.nl
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Pedagogische klimaatkalender J.O.E.P.

Planagenda

Eeuwigdurende kalender als hulp in de klas bij de realisering van een warm
pedagogisch klassenklimaat.
willemsenjoep@hotmail.com

A4 agenda in map, met weekschema, dagplanning
www.spectrumbrabant.nl

CD / MP3 speler

Plenda agenda

Spectrum Brabant

Voor ontspanningsmomenten; eigen keuze (elektronicahandel)

www.plenda.nu

Computerprogramma’s

Huiswerk afspraken plannen

educatief/ontspanningsmomenten.
Eigen keuze

Wat moet je doen, waarom, hoe en wanneer? En wat moet af zijn?

HAP

DVD

Funny faces
Vel stickers met gelaatsuitdrukkingen (50 voor € 13,50)

Brammetje Baas

Collegio, Utrecht - Tel 030-2323070

T. Bos

De film laat zien hoe druk het in het hoofd van Bram is.

Kapla, klein doosje

www.brammetjebaas.

Soundbarrier (gehoorbeschermer)

Ben X

Koptelefoon met geluidsdemper; eigen keuze (bijv. bouwmarkten)

Ben is anders, zijn leven zit vol vreemde rituelen.
In het echte leven van een technische school is het

Verrijdbare scheidingswand

leven voor hem een hel.

www.bridgeonline.nl

voor het creëren van afgeschermde werkhoeken.

10x Basiscommunicatie
Videocamera / draagbare TV

Christine Brons bv
www.christinebrons.nl

Basiscommunicatie binnen SVIB.

zelf opnames maken / terugkijken van opnames; eigen keuze.

Tom, een hyperactief kind
Zitkussen

Christine Brons bv

reguleren van bewegingsonrust; eigen keuze.

Film over de begeleiding van een hyperactieve jongen in groep 3-4 van het
PO. VIB bij een zorgleerling in het reguliere basisonderwijs.

AGENDA’S

Jongen met Asperger.

Adam

H. Dancy

Zijn leven verandert als hij Beth tegenkomt.

een blik Agenda

www.1blik.nl

Birsen
K. Kuiper
Een indringend portret van de Turkse Birsin die op haar 21ste de diagnose
autisme kreeg.

In een oogopslag zie ik direct wat ik vandaag moet doen.

Agenda Doe maar zo
Agenda voor leerlingen met taal-, spraak-en leerproblemen.

Structuur op school

Overzichtelijke agenda met o.a. kleurindeling, picto’s, beloningsstickers.
www.doemaarzo.nl

Agenda Rupsje Nooitgedacht

Landelijk Netwerk Autisme
Passend onderwijs voor leerlingen met een grote structuurbehoefte
www.landelijknetwerkautisme.nl

www.erie-earle.com

Overzichtelijke duidelijke agenda met dierfiguren.

Faalangst en ouders

Pictogenda

Oefeningen uit de faalangst trainingen
uitgevoerd met ouders.

www.pictogenda.nl
Agenda voor school waarbij verschillende pictogrammen gebruikt kunnen
worden. Is ook in de vorm van een kalender te bestellen.

A. Nieuwenbroek
www.uitgeverij-quirijn.nl

Autidelict

NVA/ Wonderlandfilm

Een voorlichtingsfilm over autisme en justitie.

Pictogenda Vakantieboek
NVA/SVA
Een werkboek dat op vakantie gaan overzichtelijker maakt.
www.pictogenda.nl

Een verrassend begin

CitrusPers

Uit de serie ‘Autisme een leven lang’.
Deel 1: kinderen met autisme.

www.autisme .nl

www.citruspers.net
Overzichtelijke en handige agenda voor school (bovenbouw primair en
onder- en bovenbouw voortgezet onderwijs).

Een zinnenprikkelend leven
Uit de serie ‘Autisme een leven lang’.
Deel 2: pubers met autisme.

DECEMBER 2015
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auteur

Aan passie geen gebrek

Ivo

NVA

Uit de serie ‘Autisme een leven lang’.
Deel 3: jongvolwassenen in studie en werk.

Tijdcode Producties

Van PI man naar student.
Voorlichting Autisme van Vo naar universiteit.

www.autisme.nl

Een (be)werkelijke liefde

auteur

Club van 100

NVA

Uit de serie ‘Autisme een leven lang’.

RVU educatieve omroep

Aflevering 2: Autisme.

Deel 4: Relaties tussen iemand zonder autisme en
iemand met autisme.

IndideAut

www.autisme.nl

Ruimte voor beperking

Ukawuka Productions

DVD met 2 films waarin ervaringsverhalen van volwassen
mensen met autisme en een normale tot hoge begaafdheid.

NVA

Uit de serie ‘Autisme een leven lang’.

insideautbestellen@gmail.com

Deel 5: Wonen met autisme

www.autisme.nl

Ik ben een gewoon kind
Het inzicht kwam met de jaren
Uit de serie ‘Autisme een leven lang’.
Deel 6: Het inzicht kwam met de jaren

Vlaamse Vereniging

Educatieve dvd over het syndroom van
Gilles de la Tourette.

NVA

Gilles de la Tourette
tourette.info@telenet.be

www.autisme.nl

Mees Kees
Autisme eem leven lang
Uit de serie ‘Autisme een leven lang’.
Compilatie van de 6 delige serie

Paul Voorthuysen

Inspirerende familiefilm over stagiaire Kees die met hulp
van de kinderen uitgroeit tot een supermeester.

NVA
www.autisme.nl

Mijn wereld
Onwil of onmacht

Pieter van Werde
piewie13@hotmail.com

Pieter vertelt over zijn Asperger.

NVA

Communicatie bij jonge kinderen met autisme.

Drona & ik
Als autisme niet opvalt

Zuidenwind Filmproducties

Een portret van de autistische Hindoestaanse
jongen Drona en zijn broertje Arjun.

NVA

Een film over kindern, jongeren en volwassenen met een

www.zuidenwind.nl

moeilijk te herkennen autistische stoornis.

Filmpjes over autisme - Isaac, Frederique en Luka

NVA

Te gebruiken voor presentaties en individuele begeleiding.

Snap je?
NVA
Janine Prins onderzoekt met de camera de wereld van
haar broer met het Asperger Syndroom.
www.autismeboek.nl
Spijt

Dutch Film Works
Naar een boek van C. Slee. Een overtuigend drama over pesten
ISBN 8715664105931

www.dfw.nl

Lespakket Prima aanpak bij Spijt
Handleiding + leerlingboekjes. Lespakket gekoppeld aan de film
Spijt voor bb basisonderwijs en ob VO
www.kenmerk.nl

Aan de slag met autisme
Tijdcode producties
Een portret van drie mensen met autisme en hun beroep.
De Zus van Einstein

Tijdcode Producties

Voorlichting over autisme voor BS en begin VO.
GGZ Den Bosch afd. Preventie T 073-6586073

Die heeft een gek broertje zeg!

Tijdcode Producties

Over het broer en zus zijn van een kind met autisme.

Ivo

Tijdcode Producties
Een jongen met Asperger in het Voortgezet Onderwijs.
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Begeleidingsmiddelen
Titel, omschrijving, Bestellen/ISBN nr.

Cursussen Triade Eindhoven
auteur

De onderstaande middelen zijn ontwikkeld door
REC Chiron / Triade Ambulante Dienst Eindhoven

Voor een actueel aanbod van onze cursussen verwijzen
wij u naar onze website www.triade-eindhoven.nl en/of
telefonisch contact met Triade Ambulante Dienst Eindhoven,
tel: 040-248 44 33

De Overstap - Draaiboek
Draaiboek voor groep 7 en 8. Info over welke stappen er ondernomen
worden voor vervolgonderwijs. Periode augustus groep 7 t/m juli groep 8.

De Overstap - naar het VO
Handleiding en werkboek. Voor leerlingen die een overstap naar het
voortgezet onderwijs gaan maken.

De Overstap - naar een andere groep of basisschool
Handleiding en werkboek. Voor leerlingen die een overstap maken binnen
een basisschool naar een andere groep of naar andere basisschool gaan.
triade.eindhoven@aloysiusstichting.nl

DVD ‘ik en jij’
Rollenspellen ter ondersteuning van sociale vaardigheidstraining. Is
onderdeel van de training die bij Focus gegeven wordt maar is tevens
afzonderlijk te gebruiken voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
triade.eindhoven@aloysiusstichting.nl

Handig bij je huiswerk (VO)
Bestaande uit:
Handleiding voor de begeleider
Werkboek voor de leerling
‘Handig in je pocket’ (mini-boekje om mee te nemen).
Ondersteuning voor leerlingen bij onvoorspelbare situaties zodat ze zich
veilig voelen.
triade.eindhoven@aloysiusstichting.nl

Leerling in beeld (VO)
Vragenlijsten voor leerling, docenten en ouders om de leerling ‘in beeld’ te
brengen. Biedt uitgangspunten voor het handelingsplan.

Schoolkind in beeld (BS)
Vragenlijsten voor leerling, docenten en ouders om de leerling ‘in beeld’ te
brengen. Biedt uitgangspunten voor het handelingsplan.

Signalering en kijkwijzer - PO
Praktisch hulpmiddel (checklist) voor uitleg en het signaleren van eventuele
gedragsproblematieken bij kinderen.

Signalering en kijkwijzer - VO-MBO-HBO
Praktisch hulpmiddel (checklist) voor uitleg en het signaleren van eventuele
gedragsproblematieken bij kinderen.
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