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Goesting. Huiswerk 
Gert Rooms

Over schoolcultuur, leraarskamers en schoolpoorten 
Laat me uw … zien, en ik zal u zeggen welke school u heeft 
Paul Mahieu

Flexibele leerwegen in het basisonderwijs: wat kan en hoe begin je eraan? 
Machteld Vandecandelaere

BEELDig 
Karen Reekmans & Lara Putzeys

Leiders en leiderschap in scholen gemeenschappen basisonderwijs 
Lies Hamal, Ruth Vertommen & Geert Kelchtermans

inDRUK. Leerlingen en ouders inspireren elke dag 
Sara Albregts

Van outdoor learning naar outdAre Teaching 
Danielle Cools & Gorik Van Helleputte

Ofwa? Kip of ei? 
Carolien Frijns

K. Jansonius e.a. 

(Advertentie)

Walter Andries

Tot 7 jaar. Ontwikkeling en opvoeding 
van jonge kinderen 
ISBN 9789044134650 – 188 blz. – € 24.00

Ouders, opvoeders, leerkrachten, begeleiders, scholen, jeugdwer-
kers,… moeten de ontwikkeling van jonge kinderen zo goed moge-
lijk opvolgen en ondersteunen. Tal van studies hebben aangetoond 
dat vooral ook de betrokkenheid van ouders een grote impact heeft. 
Daarom legt dit boek uit wat ouders, en anderen, allemaal kunnen doen om de 
ontwikkeling van hun jonge kinderen – tot 7 jaar – te stimuleren en hun opvoe-
ding in goede banen te leiden. Daarbij komen niet alleen de cognitief-verstan-
delijke vaardigheden aan bod, maar onder meer ook de sociaal-emotionele ont-
wikkeling, het muzisch-creatieve, het motorische, een open blik op de wereld, 
zintuiglijke waarneming van de werkelijkheid, het exploreren van de natuur, het 
reflecteren. Kortom, alle aspecten waarmee het kind ook volop te maken krijgt 
in het basisonderwijs.

M. Le Fevere de Ten Hove, Nadine Callens,  
Tine Gheysen, Wouter Maene

Survivalkit voor leerkrachten
Oplossingsgericht werken op school (Fontys-
OSO-Reeks, nr. 26)

ISBN 9789044134773 – 96 blz. – € 19.00

Dit is een boek boordevol bespiegelingen bij herkenbare situaties bin-
nen een school en in de klas. Hoewel de titel het doet vermoeden is het geen 
werk vol kant-en-klare oplossingen. Het beoogt een boek te zijn dat bij-
draagt aan het professioneel handelen van leerkrachten bij grote en kleine 
problemen in het hedendaagse onderwijs. Er wordt niet gefocust op pro-
blemen, maar het is een voortdurende zoektocht naar iets bruikbaars voor 
deze jongere in deze situatie. Het is het verschil tussen probleemgericht 
en oplossingsgericht werken. De eerste heeft als thema: Hoe werk je je-
zelf in de problemen? De andere: Hoe werk je jezelf uit de problemen? 
Oplossingsgericht werken geeft een andere kijk op problemen en dat brengt de 
oplossing al meteen een stuk dichterbij.
Bij Oplossingsgericht Werken wordt er een beroep gedaan op krachten en sterk-
tes van mensen. De psychotherapeut Milton Erickson sprak in het begin van de vorige eeuw al over de oplossingscapaciteiten van 
de mens. Hij leerde hen ook deze zelfgenezende capaciteiten te gebruiken.
Bij Oplossingsgericht Werken draagt de therapeut of de leerkracht geen recepten aan om uit de problemen te komen. Wel probeert 
deze de leerling te helpen om eigen oplossingen te ontdekken. De leerkracht gaat mee op zoek naar stukjes oplossingen die er al zijn 
voor het probleem. Oplossingsgerichte interventies lokken oplossingsgerichte reacties uit.
Het zet aan om op een opbouwende manier te leren omgaan met problemen, een andere manier van kijken met als gevolg een 
andere manier van doen. De wijze van Oplossingsgericht Werken zoals in dit boek beschreven, werd ontwikkeld binnen het Brugse 
model. Dit model ontstond in 1984 kort na de oprichting van het Korzybski-instituut.


