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Goesting. Taal stimuleren 
Sofie Daems

Co-teachen in de praktijk 
Anje Houben, Elke Bohnen, Sabine Molenaers, Silvia Lagana

Tijd voor krachtige onderwijstijd. Tijd voor interactiekwaliteit 
Maximaal Megataal: onderzoek naar en een aanpak voor meer taal, meer denken  
en meer krachtige onderwijstijd 
Marlies Algoet

Kinderen op de vlucht 
Bruno Vanobbergen

In de ban van het brein 
Kan neurowetenschappelijk onderzoek een meerwaarde betekenen voor onderwijs? 
Tinne Van Camp & Lijne Vloeberghs

inDRUK. Meertaligheid: een troef! 
Katleen Verboven

Betekenisvol leren op school als je thuis een andere taal spreekt: met beelden  
en muziek lukt het beter 
Hogeschool PXL onderzoekt nieuwe mogelijkheden voor anderstalige nieuwkomers 
Karen Reekmans, Catherine Roden & Kris Nauwelaerts

Ofwa? Moeten kinderen schoolrijp zijn of moet de school kindrijp zijn? 
Carolien Frijns

(Advertentie)

Agnes Tellings, m.m.v. Karien Coppens 

Hoe kinderen woorden leren 
ISBN 9789044134391 – 33 blz. – € 20.00

Geschreven teksten kunnen begrijpen, is essentieel voor kinderen om goe-
de resultaten te behalen op school. Talloze studies hebben aangetoond dat 
een goede woordenschat de belangrijkste voorspeller is voor het begrijpen 
van teksten. Dit boek bespreekt de nieuwste visies op hoe kinderen woor-
den leren en hoe zij hun woordenschat kunnen verbreden en verdiepen. 
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen woorden van verschillen-
de moeilijkheidsgraad en worden ook verschillende vormen van toetsing 
besproken. Het boek sluit af met een aantal uitgewerkte lesvoorbeelden en 
een lijst met nagenoeg 1700 woorden die voor leerlingen in het basison-
derwijs belangrijk zijn. 

Deze publicatie is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders, zorgleer-
krachten, lerarenopleiders, (ortho)pedagogen, onderwijskundigen, taal-
kundigen, logopedisten en andere professionals die betrokken zijn bij het 
onderwijs, of die voor een van die functies in opleiding zijn.

Bram Eidhof, Mieke Van Houtte  
& Marc Vermeulen (Red.) 

Sociologen over onderwijs
Inzichten, praktijken en kritieken

ISBN 9789044134490 – 391 blz. – € 36.90

Dit boek biedt sociologische beschouwingen over het onderwijs. Een der-
tigtal gerenommeerde onderwijswetenschappers presenteert een breed 
scala aan inzichten en maakt duidelijk dat een sociologische kijk op on-
derwijs een vruchtbare en onmisbare aanvulling vormt op allerlei andere 
perspectieven.

Daarmee is het boek een aanrader voor iedereen die betrokken is bij on-
derwijs, van de student die wat verder gevorderd is, tot onderwijsprofes-
sionals die zich willen verdiepen in de maatschappelijke betekenis van hun 
werk. Ook wie beroepshalve bezig is met de inrichting van onderwijs (di-
recteur, bestuurder, beleidsbeïnvloeder, ambtenaar, politicus) doet er goed 
aan dit boek te lezen. De inzichten blijken opvallend goed bruikbaar in de 
analyse van de complexiteit waar het moderne onderwijsstelsel zich voor 
gesteld ziet. Zowel de situatie in Nederland als in Vlaanderen wordt daar-
bij in beeld gebracht.



Profiel
School- en klaspraktijk is een pedagogisch-didactisch tijd-
schrift. Het biedt leerkrachten, directies en begeleiders lager 
onderwijs een handreiking bij de dagelijkse onderwijsleerprak-
tijk: brede achtergrondinformatie, lesschetsen, leermaterialen. 
Maar ook voor studenten van de initiële lerarenopleiding is het 
een dankbaar werkinstrument. Daarnaast besteedt het tijdschrift 
ruime aandacht aan een brede onderwijsvisie, aan onderwijsver-
nieuwingen en -verbeteringen die vanuit overheid, begeleidings-
diensten, navormingscentra enz. worden aangeboden.
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De tekst wordt aangeleverd op digitale drager en met een af-
druk. Desgewenst is van tevoren overleg mogelijk met de hoofd-
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Filosofen winnen Garant-Studieboekprijs 2016

Uit de shortlist van vijf genomineerden koos de jury

Wetenschap: wat, hoe en waarom?
Systematische inleiding tot de wetenschapsfilosofie

tot winnaar van de Garant-Studieboekprijs 2016.

Het boek is een samenwerking van drie auteurs:
Erik Weber is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, 

Bert Leuridan doceert aan de Universiteit Antwerpen.
Merel Lefevere is praktijkassistent in Gent.

De jury bestond uit dr. Gerard Baars (Erasmusuniversiteit, Rotterdam), prof. dr. Walter Hellinckx 
(KU Leuven), prof. dr. Jean Paul Van Bendegem (Vrije Universiteit Brussel), prof. dr. Peter Van 
Petegem (Universiteit Antwerpen), prof. dr. Jan Verplaetse (Universiteit Gent).

Erik Weber, Bert Leuridan & Merel Lefevere (2016), Wetenschap: wat, hoe en waarom? Systema-
tische inleiding tot de wetenschapsfilosofie. Antwerpen-Apeldoorn, Garant.

De Garant-Studieboekprijs is ingesteld ter bevordering van het realiseren van studieboeken voor het 
hoger onderwijs. Studenten vragen immers om studieboeken.

Inzenden voor de Garant-Studieboekprijs 2017 is mogelijk. De prijs bestaat uit een geldsom van 
€ 2017 en publicatie van het boek.

Meer op www.studieboekprijs.com


