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Opvoeding, Ontwikkeling en Ouderschap
Literatuur voor ouders

Verantwoording:
Hierbij treft u een selectie aan van boeken voor ouders. Ondergetekenden maakten een persoonlijke
keuze op basis van relevante informatie voor ouders. Deze is niet wetenschappelijk onderbouwd. Op
dit moment bestaan er geen criteria om een wetenschappelijk verantwoorde selectie te maken.
Bij elke titel staat een korte samenvatting van de inhoud. De trefwoorden staan op alfabetische
volgorde. Waar mogelijk staat de prijs van het boek vermeld. Attendeer ouders op het feit dat
sommige boeken uitverkocht of in herdruk kunnen zijn, maar misschien wel in de bibliotheek
verkrijgbaar. Hebt u zelf suggesties voor titels? Wij horen het graag. Stuur uw suggesties naar
Christa Stigter (c.stigter@nji.nl)
De literatuurlijst is als pdf te downloaden op www.nji.nl/publicaties
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Algemeen
Adriaenssens, P. (2007)
Gids voor succesvol opvoeden
De Leuvense kinder- en jeugdpsychiater Adriaenssens is de auteur van verscheidene klassiekers over
het opvoeden van kinderen. Aan de hand van vele concrete voorbeelden uit de eigen gezins- en
beroepspraktijk, krijgen ouders uitgebreid antwoord op vragen als: wat zijn gedragsregels in het
gezin? Hoe kunnen die er het beste uitzien? Hoe kunnen we als ouders verantwoord straffen en
belonen? Hoe pak ik ongehoorzaamheid aan?
Euro 19,95 ISBN 9789020971538 Uitgeverij Lannoo.
Bisschop, T. & Compernolle, T. (2010)
Je kind kan het zelf
Met behulp van dit boek kunnen ouders en opvoeders kinderen leren zelfstandig eenvoudige
dagelijkse handelingen uit te voeren zoals aankleden, tanden poetsen etc. Via werkbladen in
stripvorm krijgen ouders een praktische handreiking om hun kind stap voor stap nieuw gedrag
kunnen aanleren.
Euro 19,95 ISBN 9789490382292 Witsand Uitgevers
Boost, E. (2006)
Opvoeden... geniet ervan! Van baby tot en met puber. De meest gestelde vragen aan
de Opvoeddesk
Praktisch boek, met adviezen; Emmeliek Boost (www.opvoeddesk.nl) geeft ouders veel
opvoedwijsheid mee. De informatie wordt toegankelijk gedoseerd; schema's, puntsgewijze
opsommingen, stappenplannen, do's en dont’s over de opvoeding van baby tot puber.
Euro 19,50 ISBN 9789021583532 Lifetime/Kosmos/Z&K Uitgevers
Diekstra, R., & Hintum, M. van (2010)
Opvoedingscanon: meer weten over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en
jongeren
De auteurs geven wetenschappelijk onderbouwde en praktische informatie over vijftig centrale
thema's rond de ontwikkeling en opvoeding van jeugdigen. Aan de orde komen onderwerpen als
invloeden tijdens de zwangerschap op ontwikkeling en opgroeien, temperament typen en hun
kenmerken, gezinspatronen, invloed van leeftijdsgenoten en de behandeling van
ontwikkelingsproblemen.
Euro 19,95 ISBN 9789035135147 Bert Bakker
Faber, A. & E. Mazlish (2010)
How2Talk2Kids. Effectief communiceren met kinderen
Toegankelijk geschreven communicatie tips voor ouders vanuit een positieve grondhouding.
Euro 22,50 ISBN 9789081240024 How2talk2kids
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Frost, J. (2005)
Supernanny: eerste hulp bij opvoeden
De aanpak van supernanny is stevig, eenvoudig maar eerlijk en werkt bij iedereen stelt Frost. Een
vast patroon, consequent zijn, verbale waarschuwingen en 'time-outs' bij slecht gedrag,
gecompenseerd met veel complimenten en aandacht
Euro 22,95 ISBN 9789026961816 Unieboek
Grift, B. van de 2011)
Hoera! het is een jongen/meisje. Opvoedstrategieën voor thuis en in de
kinderopvang.
De auteur stelt dat dit een praktijkboek is voor nieuwsgierige opvoeders; thuis in de kinderopvang de
peuterspeelzaal of op school. Grift bespreekt de verschillen tussen jongens en meisje.
Euro 19,95 ISBN 9789035234062 Reed Business
Halkes, C. & A. Piers (2007)
Maak indruk op je kinderen. Handboek voor vaders en moeders
Het door Maartje Kuiper rijk geïllustreerde inspiratieboek staat vol tips en trucs. Van schatzoeken
en breakdancen tot jongleren en goochelen. Van super zandkastelen bouwen en op twee vingers
fluiten tot vuurspuwen en moonwalk.
Euro 16,95 ISBN 9789081091725 Uitgeverij Snor
Handboek Christelijke Opvoeding. 4 tot 12 jaar deel 2 (2011)
Opvoeding bezien vanuit een Christelijke invalshoek. Bevat onderwerpen zoals de sfeer in een
gezin, over vreugde en verdriet in het leven van kinderen en geloofsvragen. Bevat tevens informatie
over kinderen die zich terugtrekken, agressief zijn, angstig of buitengewoon druk zijn.
Euro 39,95 ISBN 9789058299895 Jongbloed Uitgeversgroep
Henselmans, M. (2006)
Goed opgevoed! Kijk wat je kind al kan met checklist (0-18 jaar)
Een stimulans tot vrolijk opvoeden , door meer te kijken naar wat er wel is dan wat er niet is. Je leert
kijken naar wat je baby al kan en je ziet hoe leuk je puber eigenlijk is.
Euro 16,90 ISBN 9055156671 Van Gennep
Kohnstamm, R. (2010)
Kleine ontwikkelingspsychologie : deel ll de schoolleeftijd
In dit deel worden zo veel mogelijk dwarsverbanden gelegd voor een herkenbaar en evenwichtig
'profiel' van deze leeftijdscategorie. Er zijn in de psychologie geen revolutionaire ontdekkingen
gedaan die alles wat tot nu bekend was, verouderd maken. Er vinden echter wel verschuivingen
plaats. Dingen die kinderen vergeleken met voorgaande jaren meer of juist minder interesseren,
ervaringen en gezinssituaties die vaker voorkomen.
Euro 47,95 ISBN 9789031361618 Bohn Stafleu Van Loghum
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Marx, H. & G. Marx, & J. Pluut (2008)
Kijk, vergelijk en verrijk. De ontwikkeling van je kind van 0-12 jaar
De auteurs beschrijven vier leeftijdsfasen: de babytijd; de peutertijd; de fase in de onderbouw van de
basisschool de fase in de bovenbouw basisschool. Telkens komen drie ontwikkelingsgebieden aan de
orde: de sociaal-emotionele, de lichamelijke en de verstandelijke ontwikkeling.
In de verschillende hoofdstukken worden telkens de ontwikkelingstaken die bij elke
ontwikkelingsfase horen beschreven aan de hand van de stappen: kijken, vergelijken en verrijken.
Euro 34,95 ISBN 9789027457400 Unieboek/Het Spectrum
Mol, J. (2005)
Opgroeien in vertrouwen. Opvoeden zonder straffen en belonen.
Mol bepleit als opvoedingsstijl ‘democratische discipline’. Belonen en straffen zijn volgens de auteur
vormen van manipulatie.
Euro 11,90 ISBN 9789066656635 Uitgeverij SWP
Neve, T. (2011)
Positief en creatief opvoeden. Aan de slag met 77 veel gestelde opvoedvragen
Opvoedcoach Neve gaat in op vragen van ouders van schoolkinderen en pubers vanuit een
grondhouding van positief opvoeden.
Euro 17,50 ISBN 9789079729234 Hogrefe Uitgevers
Nihom-Nijstad, S.. (2006)
Gek van je kind. Opvoeden hoe doe je dat nou?
De intuïtie van de ouders staat centraal. Wanneer je goed naar je kind en naar jezelf kijkt, wanneer je
de wisselwerking tussen jou en je kind ziet, kun je veel zelf oplossen. De auteur put uit haar praktijk
voor opvoedingsondersteuning.
Euro 19,95 ISBN 9027421854 Het Spectrum
Noort-van Veghel, A. van (2011)
Tel je geld
Dit is een doeboek voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Het bevat onder meer een zakgeldcontract en
informatieve pagina's over muntgeld, bankbiljetten en een uitleg over hoe je echt en vals geld kunt
herkennen. Verder zijn er pagina's om de eigen geldadministratie bij te houden, pagina's met
spaarlijstjes en pagina's om verlanglijstjes te maken.
Euro 12,95 ISBN 9789081577410 Tip&Top Projectenbureau
Peters, J. (2010)
Kijk, luister en begrijp. Jonge kinderen opvoeden volgens de Gordon-methode
In acht hoofdstukken, met herkenbare voorbeelden uit het leven met kinderen van 0-6 jaar, worden
de principes van de Gordonmethode uiteen gezet. Aan de orde komen onder andere, effectief
luisteren, confronteren op opbouwende wijze, conflicten voorkomen, conflicten oplossen zonder
verliezers en verschillen in waarden en normen hanteren.
Euro 24,90 ISBN 9789088501333 Uitgeverij SWP
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Ouder & Coo
Help! – brochurereeks
Deze ouderbrochurereeks wordt uitgegeven door de ouderorganisatie Ouder & Coo (ouders in het
christelijk onderwijs). De onderwerpen die aan bod komen zijn: ‘Hoe leer ik m’n kind
zelfvertrouwen’; Hoe leer ik m’n kind discipline’; Hoe ga ik om met de school van m’n kind’.
De brochures zijn ook goed te gebruiken bij ouderbijeenkomsten, ouderavonden,
themabijeenkomsten. Zie verder: www.ouders.net.
Ploeg, J. van der (2006)
Had me dat eerder verteld
Een naslagwerk dat opvoedkundige antwoorden geeft op veel voorkomende vragen en problemen
van ouders en andere opvoeders, overzichtelijk gerangschikt naar leeftijdsfase.
Euro 14,30 ISBN 9789066652705 Uitgeverij SWP
Rheeden, B. van (2010)
Opvoeden. Laat je niet buitenspel zetten
Aan de hand van metaforen uit de voetbalwereld laat de auteur zien hoe ouders op een positieve
manier met hun kinderen kunnen omgaan. Doel is ouders opvoedpatronen te leren herkennen en
veranderen.
Euro 10,- ISBN 9789081595919 Berco; Training en Advies. Te bestellen via
http://www.bercotrainingenadvies.nl/boek
Sanders, M. (2008)
Positief ouderschap
Gids met stappenplannen en praktische antwoorden op allerlei vragen over het gedrag van jonge
kinderen. De auteur, die Triple P heeft ontwikkeld, gaat tevens in op de aard en de oorzaken van
veelvoorkomende gedrags- en ontwikkelingsproblemen en adviseert over gedrag dat ernstige
problemen op langere termijn voorspelt. Hij stelt dat een positieve sfeer thuis kinderen doet
opbloeien en gedragsproblemen kan voorkomen.
Euro 19,95 ISBN 9789002223686 Standaard Uitgeverij
Sloot, E. (2005)
'Wij' kent geen kleur. Opvoeden in twee culturen
Bestemt voor jonge ouders die hier zijn opgegroeid in een gezin met een niet-Nederlandse cultuur.
Ouders die hun eigen kinderen willen opvoeden met behoud van die culturele waarden maar zodanig
dat de opvoeding ook aansluit op de Nederlandse maatschappij.
Euro 14,90 ISBN 9066656727 SWP/Ouders Online
Smidts, D & M. Huizinga (2011)
Gedrag in uitvoering. Over executieve functies bij kinderen en pubers
De auteurs bespreken verschillende problemen in het dagelijks leven van kinderen en pubers en
geven praktische adviezen voor ouders om daarmee om te gaan. Het gaat daarbij om zelfstandig en
efficiënt functioneren.
Euro 19,95 ISBN 9789057123177 Uitgeverij Nieuwezijds
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Schmitz-Darwinkel, M. & Hoffman, E. (2006)
Opvoeden vanuit het hart
Beide auteurs zijn deskundige op het gebied van opvoeden en leren en vooral ook moeder. Ze geven
praktische oefeningen en hulpmiddelen om op zoek te gaan naar dat Hart. Om van daaruit zonder
vaste regels en geforceerde denkbeelden te zoeken naar de beste manier om je kind en jou samen te
laten groeien. Bewust en zonder angst om het verkeerd te doen. (met CD)
Euro 22,50 ISBN 9080895334 Happy Family Life
Vandaele, V. & B. Tange (2011)
Mindful opvoeden
Het eerste boek dat de basisvaardigheden van mindfulness toespitst op het bewust opvoeden van
kinderen. Groeiboek voor ouders over bewust aanwezig zijn, vrij zijn en kiezen, los van ingesleten
gedragspatronen en vastgeroeste verwachtingen.
Euro 19,95 ISBN 978949038241 Witsand Uitgevers
Verdegaal, E. & Henselmans, M. (2011)
Goed met geld. Hoe financiële opvoeding loont
Gids om kinderen met geld te leren omgaan
Euro 15,95 NIBUD
Verhulst, F. (2008)
De ontwikkeling van het kind
Bedoeld voor lezers die dicht bij de dagelijkse praktijk (zullen) staan. Er is na de eerste drie meer
theoretische hoofdstukken gekozen voor een indeling naar leeftijdsfasen en niet voor een indeling
naar ontwikkelingsdomeinen.
Euro 30,50 ISBN 9789023241215 VanGorcum
Wahlgren, A. (2005)
Het groot opvoedboek. Over kinderen van 0 tot 16 jaar
Schatkamer vol praktische informatie over opvoeden gericht op de eisen van deze tijd.
Euro 29,90 ISBN 9789022540794 Forum
Webster-Stratton, C. (2007)
Pittige jaren. Praktische gids bij het opvoeden van jonge kinderen
Het lijkt een studieboek, maar de heldere stijl en de concrete gedragsadviezen maken het goed
leesbaar voor ouders. De doelgroep zijn ouders kinderen van 2 tot 8 jaar. De ‘aandachtregel’ is het
basisprincipe. Kinderen krijgen aandacht van anderen, met name van hun ouders, hetzij positieve
(prijzen) of negatieve (kritiek) aandacht. Wanneer kinderen geen positieve aandacht ontvangen,
zullen ze hun best doen om negatieve aandacht te krijgen, omdat negatieve aandacht altijd nog beter
is dan helemaal geen aandacht.
Euro 36,95 ISBN 9789031348909 Bohn Stafleu van Loghum
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Adoptie / pleegzorg
Bakker, G. (2008)
Het adoptieboek. Stap voor stap: stress tijdens de adoptieperiode
De auteur, die zelf twee kinderen adopteerde, gaat in op de voorbereiding tot adoptie.
Euro 19,95 ISBN 9789059114609 Aspect
Bastiaanse-Kuijpers, W.G.J. (2006)
Adoptie. Een levenslang spoor
Hoe wordt het karakter van een adoptiekind gevormd? Welke rol speelt de voorgeschiedenis van het
kind en wat zit er ‘in de genen’? Hoe vindt een kind zijn eigen identiteit en wat zijn de gevolgen als
het misgaat? Uit eigen ervaring en op basis van vele gesprekken met adoptiefkinderen en ouders
belicht de auteur de specifieke problemen waar je na adoptie mee te maken kunt krijgen.
Euro 14,90 ISBN 9789025956912 Ten Have
Jong, T. de (2011)
In huis en hart. Interviews met pleegouders
Jong schetst een beeld van de ervaringen van verschillende pleegouders, onder wie alleenstaanden
en samenwonenden met verschillende culturele achtergronden en mensen met en zonder eigen
kinderen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Wat houdt pleegzorg in? Wat beweegt iemand
om pleegouder te worden? Kan een kind zich hechten in een ‘vreemd’ gezin? Hoe reageren eigen
kinderen van pleegouders op de komst van een pleegbroer of -zus?
Euro 19,95 ISBN 9789023247937 Van Gorcum
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Alcohol- en middelengebruik
Dekker, N. (2012)
Wat iedereen over drugs zou moeten weten
Deze folder bevat algemene informatie over drugs, drugsgebruik en -problematiek en de wet. Ook
vindt de lezer informatie over de risico’s en omgang met drugsgebruik van anderen. Bevat ook
informatie over hoe je hier met een kind over kunt praten.
Te downloaden bij www.trimbos.nl
Lely, N. van der & Visser, M. de & Ligterink, J. (2011)
Onze kinderen en alcohol
De auteurs schetsen een beeld van wat er kan gebeuren met het zich ontwikkelende brein van een
alcohol drinkende puber. Zij gaan ook gaan ze in op de algemene lichamelijke en geestelijke gevolgen
van drinken op jonge leeftijd. In interviews komen pubers, ouders, wijkagenten, horeca-uitbaters en
politici aan het woord over de verschillende kanten van het drankgebruik van jongeren. Bevat tevens
praktische adviezen voor ouders.
Euro 19,95 ISBN 9789046811092 Nieuw Amsterdam
McGill, T. (2004)
Als je kind aan de drugs raakt: Een gids voor ouders en hulpverleners
De auteur behandelt verschillende type drugs, welke zijn verslavend welke onschuldig. Bevat de
volgende thema's: Hoe kun je zien of je kind drugs gebruikt en hoe wijs je je kind op de gevaren van
drugs. Wat doe je als het drugsgebruik van je kind uit de hand loopt en waar haal je professionele
hulp.
Euro 9,95 ISBN 9789026927363 Uitgeverij Spectrum
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Baby’s
Blom, R. (2010)
Regelmaat en inbakeren. Voorkomen en verhelpen van huilen en onrust.
Bevat praktische adviezen (ook te vinden op www.debakermat.nl) om onrust, overmatig huilen en
weinig slapen bij jonge kinderen te voorkomen en te verhelpen.
Euro 19,90 ISBN 9789062387410 Christofoor
Brouwer, G. & S. Donders (2011)
Een baby erbij en samen gelukkig blijven
Nederlandse psychologen-seksuologen verduidelijken voor jonge ouders de invloed van het krijgen
van een kind op hun relatie; ook de partnerrelatie vraagt onderhoud.
Euro 17,49 ISBN 9789049107994 Spectrum
Elk, M. van, en S. Hunnius (2010)
Het babybrein. Over de ontwikkeling van de hersenen bij baby’s.
Info voor ouders over de bio-neurologische ontwikkeling bij baby’s.
Euro 17,95 ISBN 9789035135321 Bert Bakker
Gerhardt, S. (2009)
Waarom liefde zo belangrijk is. Hoe de liefde voor je baby zijn hersenen vormt
Op basis van wetenschappelijke inzichten geeft Gerhardt, psychotherapeut, aan dat de liefde van
ouders voor hun kind onmisbaar is voor de ontwikkeling van de hersenen vroeg in het leven, vooral
voor de sociaalemotionele ontwikkeling.
Euro 19,95 ISBN 9789055945849 Scriptum
Pulkkinen, A. (2007)
Al spelend de ontwikkeling van uw baby bevorderen
Bevat spelsuggesties voor ouders van baby’s om de ontwikkeling in het eerst jaar te bevorderen.
Euro 16,95.ISBN 9789044713558 Deltas Centrale uitgeverij
Rijt, H. & F. Plooij (2011)
Oei, ik groei. De tien sprongen in de mentale ontwikkeling van je baby
Uitgebreide beschrijving voor ouders en opvoeders over de mentale ontwikkeling van baby's in hun
eerste levensjaar. Volgens de auteurs verloopt de ontwikkeling in sprongen. Deze zijn herkenbaar
o.a. door het feit dat baby's in zo'n periode lastig en huilerig kunnen zijn.
Euro 29,95 ISBN 9789021549620 Uitgeverij Kosmos
Vervaet, E. (2012)
Groeienderwijs. Psychologie van 0 tot 3 jaar
De auteur schetst een beeld van de psychologische ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 3 jaar.
Hij onderscheidt tien fasen die gekoppeld zijn aan de leeftijd van het kind. Elke fase wordt
afzonderlijk beschreven.
Euro 19,95 ISBN 9789038921693 Uitgeverij Elmar
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Dood en verlies
Abbeele, C. van den (2001)
Nu jij er niet meer bent. Rouwen met kinderen en tieners
Een leidraad voor al wie door de omstandigheden gedwongen wordt te rouwen met kinderen. Hoe
breng je het slechte nieuws? Hoe rouw je met peuters, kleuters, met lagere schoolkinderen, met
tieners? Vol adviezen en praktische oefeningen, dat inspiratie biedt en de woorden levert waarmee je
het onuitspreekbare ter sprake brengt.
Euro 24,75 ISBN 9789020945850 Uitgeverij Lannoo
Ankersmid, M & K. den Hollander (2010)
Ouders zonder voorbeeld
Veel mensen die op jonge leeftijd een ouder hebben verloren worden met pijnlijke zaken
geconfronteerd als ze zelf vader of moeder worden. De auteurs hebben hierover ervaringsverhalen
van ouders verzameld. In de verhalen vertellen zij zowel over de positieve als de problematische
kanten van het vroege verlies. Ook wordt aandacht besteed aan hoe je met confrontaties rond het
vroegere verlies kunt omgaan.
Euro 22,90 ISBN 9789025960490 Ten Have
Fiddelaers-Jaspers, R. (2005)
Jong verlies. Rouwende kinderen serieus nemen.
Leren omgaan met de dood is onderdeel van de opvoeding. Maar wanneer jonge kinderen van
dichtbij met de dood geconfronteerd worden gaan we vaak te makkelijk aan hen voorbij. Dit boek
bevat praktische steun voor ouders, leerkrachten, mensen die in de zorgsector werken en anderen
betrokken bij de begeleiding en opvang van kinderen in rouw.
Euro 14,90 ISBN 9024294347 Uitgeverij Ten Have
Fiddelaers-Jaspers, R. (2010)
Mijn troostende ik. Kwetsbaarheid en kracht van rouwende jongeren.
Publicatie voor ouders, docenten en hulpverleners van jongeren tussen de 12 en 20 jaar die een
betekenisvol verlies hebben meegemaakt.
Euro 25,50 ISBN 9789043508056 Uitgeverij Ten Have
Fiddelaers-Jaspers, R. (2005)
Veel gestelde vragen over kinderen en afscheid
Een praktisch boekje over allerhande vragen en tips: hoe vertel je een kind dat iemand dood is of
doodgaat?; Wat vertel je over de dood?; Hoe leg je uit wat cremeren is?; Neem je ze mee naar de
uitvaart?
Euro 26,50 ISBN 9789025954482 Uitgeverij Ten Have
Stichting Lieve Engeltjes (2008)
Geen blote voetjes in het zand. Verhalen over het verlies van een kind
Deze verhalenbundel laat ouders, grootouders en andere betrokkenen aan het woord over het verlies
van hun (klein)kind. De schrijvers hopen hiermee troost te bieden aan lotgenoten en
aanknopingspunten voor mensen die lotgenoten willen steunen.
Euro 19,95 ISBN 9789079287031 Uitgeverij Personalia.
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Boeken die je samen met je kinderen kunt lezen vind je op de site van Stichting Achter De
Regenboog: www.achterderegenboog.nl
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Druk gedrag
Baker, J. (2009)
Driftbuien en woedeaanvallen. Omgaan met boosheid en frustratie bij kinderen met
Autisme en ADHD
De auteur beschrijft een vier-stappenplan: houd je eigen emoties onder controle door je
verwachtingen aan te passen; train strategieën om driftbuien meteen te kalmeren; begrijp hoe en
waarom woedeaanvallen kunnen ontstaan; ontwikkel plannen om driftbuien in de toekomst te
voorkomen.
Euro 19,95 ISBN 9789079729142 Hogrefe.
Barkley, R.H. (2006)
Diagnose ADHD. Een gids voor ouders en hulpverleners
Er is steeds meer bekend over oorzaken en behandelingsmogelijkheden van kinderen met ADHD. De
auteur, een toonaangevende Amerikaanse ADHD specialist geeft actuele informatie en ook
richtlijnen voor de dagelijkse opvoeding en gedragsverbetering.
Euro 32,45 ISBN 9789026516917 Harcourt Test Publishers
Compernolle, Th.& Doreleijers, T. (2001)
Zit stil!
De auteurs gaan in op oorzaken en kenmerken van overbeweeglijkheid en geeft basisprincipes voor
opvoeding en bruikbare praktische tips.
Euro 19,99 ISBN 9789020944549 Lannoo
Hallowell, E. (2009)
Opvoedwijzer ADD en ADHD. Ttips en strategieën voor ouders van kinderen met
aandachtsproblemen
Vanuit een positieve stellingname stellen de auteurs dat er tegenover elk negatief aspect van ADDgedrag een positieve kracht staat: doorzetting in plaats van koppigheid, creatief versus impulsief, en
enthousiast in plaats van opdringerig
Euro 19,95 ISBN 978907972911 Hogrefe
Paternotte, A. & Buitelaar, J. (2005)
Het is ADHD. Alles over kenmerken, diagnose, behandeling en aanpak thuis en op
school
De auteurs beschrijven de kenmerken, diagnose behandeling en aanpak thuis en op school van
ADHD
Euro 19,95 ISBN 9789031345649 Bohn Stafleu van Loghum
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Echtscheiding
Driesen, L. (2002)
Kinderen en echtscheiding. Lees- en werkboek voor echtscheidingskinderen en hun
begeleiders
Verhaal in dagboek vorm over een jongen die de echtscheiding van zijn ouders meemaakt en
beschrijft wat zich allemaal afspeelt en hoe hij zich daarbij voelt.
Euro 16,90 ISBN 9789044112009 Garant
Dijk, J. van (2010)
Ik & Co. Praktisch boekje voor gescheiden ouders met jonge kinderen
Een hulpmiddel voor ouders (van kinderen tot 7 jaar) die uit elkaar zijn. Zij kunnen in dit boekje
afspraken vastleggen, adresgegevens toevoegen, schema's voor bezoekregelingen invullen en
afspraken over het ouderschapsplan. Ook is er ruimte voor foto's, tekeningen en persoonlijke
ervaringen.
Voor kinderen vanaf 8 tot ongeveer 13 jaar is het boekje: ‘Ik & Zo’ Uitgegeven.
Euro 13,90 ISBN 9789085605584 Uitgeverij SWP
Groenhuijsen, L. (2008)
En ze leefden nog lang en gelukkig. Kinderen en scheiding.
Besproken wordt de betekenis van echtscheiding in het leven van kinderen. Groenhuijsen deed bij de
Raad voor de Kinderbescherming ruim ervaring op met ouders en kinderen na echtscheiding. Bevat
verder praktische adviezen en richtlijnen.
Euro 23,40 ISBN 9789066659322 Uitgeverij SWP
Hendrikse-Voogt, A. (2009)
Stoppen als partners, doorgaan als ouder. Een echtscheidingsleidraad
Een praktische handleiding voor scheidende mensen biedt een overzicht van alle aspecten in het
echtscheidingstraject waaronder het maken van een echtscheidingsplan. Ook laat het zien hoe je met
al je gevoelens in deze chaos een effectieve weg kunt vinden. Bevat tevens praktijkvoorbeelden en
concrete werkoefeningen, tips en tools.
Euro 19,75 ISBN 9789088500152 Uitgeverij SWP
Maas, C. (2010)
Uit elkaar. Gesprekken met kinderen van gescheiden ouders
Bundel aangrijpende verhalen over de impact die echtscheiding heeft op de levens van kinderen van
gescheiden ouders.
Euro 17,95 ISBN 9789044616101 Prometheus
Meesters, G. & Singendonk, K. (2012)
Kind en echtscheiding. Een ontwikkelingspsychologisch perspectief
Bevat informatie over het verwerken van en omgaan met de gevolgen van een echtscheiding. De
auteurs structureren de meest actuele gegevens over kinderen en echtscheiding: De recente cijfers,
de veranderde juridische praktijk, co-ouderschap, de gevolgen van echtscheiding voor de kinderen
en de stand van zaken wat betreft begeleiding en hulpverlening aan kinderen en hun ouders.
Euro 25,- ISBN 9789026522468 Pearson
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Neuman, G. & P. Romanowski (2009)
En de kinderen scheiden mee.... Het zandkastelenprogramma
Echtscheiding heeft een grote impact op kinderen. Hoe kan je daar als ouders het beste mee
omgaan?
Euro 26,- ISBN 9789066655126 Uitgeverij SWP
Raad voor de Kinderbescherming / Ministerie van Veiligheid en Justitie (2011)
Als ouders uit elkaar gaan
Voorlichtingsbrochure voor ouders die gaan scheiden, of dat overwegen. Centraal staat het kind bij
de scheiding. Bevat de volgende onderwerpen: wettelijke regelingen; opvoedkundige tips; instanties
die informatie, advies en hulp kunnen bieden.
Te downloaden op www.kinderbescherming.nl
Vollinga, P. (2011)
Het grote Co-ouder doeboek
Bevat nuttige adviezen voor co-ouders. Het uitgangspunt is doe dat wat goed is voor je kind, dan
word je eigen leven ook een stuk leuker.
Euro 22,95 ISBN 9789021549361 Uitgeverij Kosmos
Vos, C. (2011)
Gescheiden. Met je ex toch samen goede ouders.
Kinderen kunnen na een scheiding goed opgroeien, wanneer beide ouders bereid zijn over hun eigen
woede heen te stappen, en als ze er beiden voor hun kinderen zijn. Dit stelt Carlijne Vos in deze
handreiking voor ouders.
Euro 16,99 ISBN 9789049106894 Unieboek/Het Spectrum
Wisse Smit, E. (2008)
Julia heeft twee huizen. Verhalen voor kinderen van gescheiden ouders
Zes verhalen over Julia over allerlei gebeurtenissen rondom een scheiding, uitgaande van een
situatie waarin de ouders samen zorgdragen voor de opvoeding van hun kind.
Euro 14,50 ISBN 9789085605201 Uitgeverij SWP
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Emotionele ontwikkeling
Adriaenssens, P. (2003)
Mijn kind is bang (en ik ook)
Dit boek gaat over opvoeding tot weerbaarheid. De auteur kinderpsychiater en benadert angst op
een opbouwende manier: angst/onzekerheid hoort bij het opgroeien. Het is niet zozeer met tips en
cursussen dat je kinderangsten te lijf gaat, wel met een dagelijkse opvoeding tot weerbaarheid. Hij
beschrijft hoe je dat als ouders kunt doen aan de hand van vele voorbeelden uit het leven van elke
dag.
Euro 16,95 ISBN 9789020951851 Lannoo
Brok, C. & Zeeuw, M. de (2008)
Er zijn voor je kind. Hoe ouders veiligheid en emotionele beschikbaarheid kunnen
bieden
Hoe ben je in de 21e eeuw een goede ouder? Hoe krijg je een gezonde band met je kind? Hoe beleef je
plezier aan je kind en aan de opvoeding? Op deze en andere vragen over kinderen tussen 0 en 6 jaar
geven de auteurs antwoord. Zij geven aan wat er nodig is voor een veilige relatie tussen ouder en
kind. Ze gaan in op valkuilen en risico’s in deze relatie. Tot slot volgen handvatten voor de praktische
omgang. De theorie wordt geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk.
Euro 26,- ISBN 9789023244011 Van Gorcum
Cardussi, B. (2004)
De verlegenheid voorbij.
Voor iedere ouder die zijn kind meer zelfvertrouwen wil geven
Euro 7,99 ISBN 9789026929014 Unieboek
Clark, S. (2011)
Geef je kind meer zelfvertrouwen
Suggesties voor ouders van ouders zelf om kinderen meer zelfvertrouwen te geven. Bevat korte
verhaaltjes.
Euro 15,- ISBN 9789060306307 De Driehoek
Greenspan, S.I. (2003)
Faalangst en ouders
Volledige herziening van het in 1991 verschenen boek 'Help: faalangst' van dezelfde auteur. Tien
procent van de kinderen heeft gedurende langere tijd last van faalangst, op school en/of thuis.
Kinderen hebben hiervan behoorlijk veel last, evenals hun ouders. Aan de hand van concrete
voorbeelden wordt verduidelijkt wat faalangst is, hoe te herkennen en welke oplossingen er zijn.
Euro 12,50 ISBN 9024294355 Kok Uitgevers
Greenspan, S.I. (2003)
Geef uw kind zelfvertrouwen
Hoe geef je kinderen veiligheidsgevoelens bij zeer extreme situaties en hoe ontwikkel je
zelfvertrouwen. Aan de hand van praktische voorbeelden wordt daar antwoord op gegeven.
Euro 16,- ISBN 9789021536002 Kosmos Uitgevers
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Gürtler, H. (2002)
Angsthazen & driftkikkers
Adviezen om de ontwikkeling van je kind positief te beïnvloeden
De ouder kan voor het kind de situaties scheppen die het hem mogelijk maken te leren omgaan met
de eigen gevoelens en karaktertrekken. Het kan leren eigen persoonlijkheid en kwaliteiten op een
positieve manier in te zetten.
Euro 11,95 ISBN 9789060306390 De Driehoek
Ketelaar-Blokpoel, I. (2007)
Jij begrijpt mij, hé mam?
Bevat verhalen, waarin wordt hoe de wereld van autisme in elkaar zit en waar een kind met autisme
tegenaan kan lopen. Verder wordt ingegaan wat de impact van deze handicap is op een gezin en een
gezinsleven. Mensen die zelf een kind hebben met een autisme spectrum stoornis zullen er veel
herkenning in vinden.
Euro 12,50 ISBN 9789087880217 BDU
Kohler, H. (1999)
Moeilijke kinderen bestaan niet
Worden kinderen steeds moeilijker of maken wij als ouders, pedagogen, de maatschappij het
kinderen steeds moeilijker? Geen enkel kind wil als een probleemgeval gezien worden en zoekt
bondgenoten die in hem geloven, zijn moeilijkheden erkennen en zijn kracht zien.
Euro 18,50 ISBN 9789060384473 Christofoor
Marx, H. (2002)
Angst bij jonge kinderen
De auteur beschrijft welke angsten kinderen hebben en geeft een aantal handvatten.
Euro 8,95 ISBN 9789026925611 Uitgeverij Spectrum
Oosterhof-van der Poel, M. (2010)
Opvoedingsproblemen 0-4 jarigen. Handleiding voor opvoeders
Deze handleiding beoogt een rustpunt te zijn en bewustwording op gang te brengen over de wijze
waarop de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn basis krijgt in de eerste vier levensjaren. De auteur
stelt dat er niet één goede aanpak van opvoedingsproblemen is. Er wordt dan ook gewerkt met veel
vragen, inzichten en aanpakmogelijkheden.
Euro 19,95 ISBN 9789023246718 Van Gorcum
Penninga-de Lange, C. (2006)
Elk kind is uniek. Bouwen aan zelfvertrouwen bij kinderen
Bevat informatie over waarom zelfvertrouwen en een gezond zelfbeeld zo belangrijk zijn en wat je als
ouders en andere opvoeders kunt doen om zelfvertrouwen bij kinderen te laten groeien. Bevat
vragen en oefeningen.
Euro 11,- ISBN 9789023913290 Boekencentrum (print on demand)
Schiet, M. (2005)
Je kunt het! Zo stimuleer je zelfvertrouwen van kinderen van 0 tot 9 jaar.
Bevat informatie voor ouders om het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten.
Euro 8,50 ISBN 9789044313833 The House of Books
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Sambeek, L. van (2005)
Groeipijntjes
De auteurs stappen in de belevingswereld van kinderen en bespreken openhartig de spannende,
stoute, kwetsbare en verdrietige onderwerpen waar kinderen soms ongewenst mee te maken krijgen.
Euro 15,- ISBN 9789044607598 Prometheus
Steerneman, P. (1999)
Aangrijpende belevenissen bij kinderen
Angst, pesten, doodgaan, echtscheiding, seksueel misbruik. Vijf verhalen door en over kinderen.
Hulpmiddel om thema's met kinderen bespreekbaar te maken.
Euro 7,30 ISBN 9789053507094 Garant
Visch, C. (2004)
Kinderen en angsten. Tips voor opvoeders en kinderen
Allerlei soorten angst worden besproken, reële en irreële angsten. Bang om te slapen, bang voor een
prik, bang om te falen, ieder kind heeft zijn eigen angst te overwinnen.
Euro 13,99 ISBN 9789021544557 Kosmos-Z&K Uitgevers
Wensen, C. van (2011)
Help…. Ik voel zo veel!
Bestemd voor (hoog)gevoelige en snel overprikkelde kinderen van circa 7-11 jaar, betrokken ouders,
onderwijzers en/of hulpverleners. Door middel van spelletjes, opdrachten, vragen, tips en
verhaaltjes kunnen kinderen ervaren en ontdekken hoe het te veel voelen en overprikkeld raken bij
hen ontstaat en hoe zij er anders mee om kunnen gaan.
Euro 14,90 ISBN 97890856017 Uitgeverij SWP
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Eten
Alles over gezond eten en bewegen met kinderen van 4-18 (2011)
Dit boek helpt ouders om thuis een gezonde basis te creëren voor schoolgaande kinderen. Bevat tips
voor ouders om kinderen te activeren en gezond te voeden.
Euro 9,95 ISBN 9789051779479 Stichting Voedingscentrum Nederland
Hirasing, R. & Gouwerok, M. 2007
Kinderen en Overgewicht, een actieplan voor ouders
De auteurs bieden ouders een actieplan om hun kind te helpen een gezond gewicht te krijgen en te
behouden.
Te downloaden via http://www.overgewicht.org./ ISBN 9056691112 Rean Uitgeverij
Hofman-van den Hoogen, E. (2006)
Kleine eters. Peuters en kleuters met eetproblemen
Bevat praktisch adviezen over gezonde voeding en eetgedrag van jonge kinderen.
Allereerst wordt uitgelegd hoe jonge kinderen leren eten. Aan de hand van thema's wordt vervolgens
een groot aantal moeilijke eters voorgesteld. Elk thema is ingeleid met een kort stuk theorie gevolgd
door praktische aanknopingspunten. Aangegeven wordt hoe voor elk kind een persoonlijk
stappenplan gemaakt kan worden om beter te leren eten.
Euro 18,50 ISBN 9789085062462 Boom
Vocking, Y. (2004)
Kinderen en voeding. Geen stress rond de klok van zes
Handleiding voor ouders van 2 tot 12 jaar voor gezonde voeding en praktische opvoeding. Het gaat er
om hoe de kinderen uiteindelijk de eigen gezonde keuze te laten maken
Hoe voorkom je dat kinderen te dik worden en hoe maak je ze weerbaar tegen reclamegeweld.
Euro 13,99 ISBN 9789021544663 Lifetime
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Gezin
Eerenbeemt, E-M. van den (2011)
De liefdesladder
Van den Eerenbeemt, familietherapeute, toont de kracht en kwetsbaarheid van familierelaties en de
invloed van opeenvolgende generaties op iemands leven. Zij zien dat de relatie met ouders,
grootouders, broers en zussen van niet te onderschatten belang is.
Euro 18,95 ISBN 789029577762 Arbeiderspers
Kúti, K. (2004)
Als je er alleen voor staat. Opvoeden binnen een eenoudergezin
Verschillende ouders komen aan het woord. Bevat veel tips vooral over steun vanuit informele en
formele netwerken.
Euro 22,50 ISBN 9789020955316 Terra-Lannoo
MacGraw, Ph. (dr. Phil) (2005)
Gezin eerst. Stap voor stap naar een harmonieuze sfeer in huis.
Dr. Phil is van mening dat je familie in het middelpunt van je leven en dat van je kind dient te staan.
Hij geeft hierover no-nonsense adviezen en gaat in op onderwerpen als: wat is jouw
ouderschapsstijl?; vijf factoren voor een harmonieuze sfeer in huis; bijzondere strategieën voor
eenoudergezinnen en gezinnen met een stiefouder.
Euro 18,65 ISBN 9789027413581 Uitgeverij Unieboek/Het Spectrum
Schiet, M. (2008)
Opvoeden in je eentje. Praktische handleiding voor alleenstaande ouder.
De auteur geeft opvoedkundig advies en praktische tips om het alleenstaande ouders makkelijker te
maken bij de opvoeding. Bevat daarnaast interviews met alleenstaande ouders die vertellen hoe zij
hun leven hebben ingericht.
Euro 10,- ISBN 9789044320497 House of Books
Warmerdam, H. (2003)
Meer dan gewenst. Handboek lesbische en homoseksuele ouders
Interviews met ouders over hun motieven en aanpak met informatie over de praktische kant van het
zwanger worden, de opvoeding, de invloed op de relatie, reacties uit de omgeving en de juridische
afspraken.
Euro 26,50 ISBN 9789055152061 Schorerstichting
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Grenzen stellen
Bom, P. (2009)
Kinderen en grenzen stellen
Bom behandelt ook achtergrondgegevens. Hij houdt een pleidooi voor het vinden van een goede
balans tussen relatiegerichte kwaliteiten (zorg, empathie, dialoog) en doelgerichte kwaliteiten
(structuur grenzen, daadkracht).
Euro 14,95 ISBN 9789021539188 Kosmos Uitgevers
Furman, B. (2006)
De methode Kids Skills.
Gedetailleerd stappenplan om kinderen nieuwe vaardigheden te leren.
Euro 18,90 ISBN 9789024417452 Nelissen
Greene, R. (2010)
Het explosieve kind, over het opvoeden van snel gefrustreerde en chronisch
inflexibele kinderen
Greene propageert - geïllustreerd met veel praktijkvoorbeelden - zijn methode ‘Samen problemen
oplossen’, die niet zoals gebruikelijk is gebaseerd op gedragsgerichte sociaal leertheorieën. Hij laat
ouders en kinderen oefenen om nieuwe (sociaal-emotionele) vaardigheden eigen te maken.
Euro 22,95 ISBN 9789057123122 Uitgeverij Nieuwezijds
Janssen, H. (2006)
Kinderen vragen om duidelijkheid
Warm pleidooi voor meer duidelijkheid in de opvoeding. Niet alleen om duidelijke grenzen en regels,
maar ook om duidelijke bewijzen van genegenheid, betrokkenheid. De vele voorbeelden en de
praktische benadering bieden een handreiking bij alledaagse opvoedingsvragen. Geschikt voor
ouders en werkers.
Euro 19,50 ISBN 9789085062479 Boom
Jong, W. de (2012)
Het verwende kind syndroom
De auteur beschrijft waarom ouders verwennen, welke negatieve gevolgen problematische
verwenning heeft, wat daarvan de gevolgen in het onderwijs zijn en hoe het tij te keren.
Euro 17,50 ISBN 9789077671689 Pica
Kast, A. (2009)
Ieder kind heeft grenzen nodig. Liefdevol en consequent opvoeden van kinderen van
0 tot 12 jaar
De auteur geeft tips over opvoedproblemen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden tips
gegeven over hoe je op een liefdevolle manier de omgang met je kind kunt verbeteren en hoe je op
positieve wijze de eigen verantwoordelijkheid van je kind kunt bevorderen. Ook worden antwoorden
gegeven op vragen als: In welke valkuilen trap je als ouder al snel?; Hoe doorbreek je de vicieuze
cirkel van het gevecht om aandacht?; Hoe bepaal je welke regels er gelden in je gezin?; Welke
grenzen passen bij welke leeftijd?; Hoe kun je problemen op een creatieve manier oplossen?
Euro 19,95 ISBN 9789055946518 Scriptum
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Londen, A. van, e.a. (2002)
Vaardigheden voor ouders
Bevat praktische oefeningen en opdrachten voor ouders voor het bevorderen van een positief
zelfbeeld bij kinderen, gedragsbeïnvloeding, gespreksvaardigheden voor het omgaan met kinderen
en het stimuleren van 'gezond' denken.
Euro 30,71 ISBN 9789026510991 Pearson
Peerlings, W. (2006)
Hoe breng ik mijn kind [en mezelf] structuur bij. Een gids voor ouders, leerkrachten
en hulpverleners'.
Kindertherapeute biedt ouders een stappenplan met tien aandachtspunten om kinderen meer
structuur bij te brengen.
Euro 17,95 ISBN 9789020965186 Lannoo
Rogge, J.U. (2002)
Kinderen hebben grenzen nodig.
Bevat adviezen aan de hand van praktijksituaties. Voor Rogge zijn centrale begrippen van het
grenzen stellen: acceptatie, openheid, duidelijkheid, het hier en nu, de verrassing, het wederzijds
respect, de moed om verantwoordelijkheid te dragen en standvastig zijn.
Euro 6,- ISBN 9789026927317 Unieboek (Alleen tweedehands)
Solter, A. (2004)
Het ongedwongen kind. Ruimte geven en grenzen stellen aan kinderen van 2 tot 8
jaar.
Op basis van eigen ervaringen en die van anderen gestaafd door wetenschappelijk onderzoek maakt
de auteur duidelijk wat er gevoelsmatig afspeelt bij het jonge kind. Hij geeft aan hoe je op een
inzichtelijke manier grenzen kan stellen.
Euro 17,-- ISBN 9789060208014 De Toorts
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Huilen
Blom, R. (2010)
Regelmaat en inbakeren. Voorkomen en verhelpen van huilen en onrust
De auteur geeft praktische adviezen om onrust, overmatig huilen en weinig slapen bij jonge kinderen
te voorkomen en te verhelpen. De basis van de opvoeding is voorspelbare regelmaat en
eenduidigheid - een weldaad voor elk kind. Naast voorspelbare regelmaat heeft een aantal kinderen
een stevige begrenzing door inbakeren nodig, om het onvrijwillig bewegen van armen en benen te
stoppen. Dan pas krijgt de slaap een kans. Hierdoor verandert de kwaliteit van eten, spelen en slapen
vaak binnen één dag stelt Blom.
Euro 19,90 ISBN 9879062387410 Christofoor
Harms, E. & Boonekamp, T. (2003)
Huilbaby’s. Oorzaken , gevolgen en oplossingen
Service-brochure van ouders-online helpt ouders bij het vinden van oorzaken en oplossingen. Bevat
een ervaringsverhaal en veel tips. Bevat tevens een literatuuropgave, adressen en telefoonnummers.
Euro 4,50 Ouders Online bestellen op www.ouders.nl
Marx, H. (2004)
Huilbaby's
Het vaak en langdurig huilen van een baby kan de ouders radeloos maken. Wat zijn de oorzaken van
zoveel verdriet en onrust? Hoe kunnen ouders en andere verzorgers leren omgaan met een huilbaby?
Het bovengenoemd probleem wordt van vele kanten belicht. Bevat adressen.
Euro 4,- ISBN 9789026965814 Unieboek
Pantley, E. (2010)
Lekker slapen zonder huilen. Een lieve methode om je baby `s nachts te helpen
doorslapen
De auteur geeft inzicht in hoe baby's, 0-2 jaar, precies slapen, waarom ze 's nachts wakker worden en
wat je daaraan kunt doen - zonder dat je baby zichzelf in slaap hoeft te huilen.
Euro 14,95 ISBN 9789055947317 Scriptum
Solter, A. (2009)
Baby's weten wat ze willen. Vertrouw op de signalen van je kind.
Beschreven wordt een bepaalde methode om met baby's in de leeftijd van 0-2 jaar om te gaan.
Belangrijk is dat ouders en verzorgers hun signalen opvangen en die op de goede manier
interpreteren. Bevat oefeningen voor ouders om door middel van bepaalde 'ontladingsmechanismen'
eigen pijnlijke ervaringen te verwerken, om daarna beter in staat te zijn de behoeften van hun kind te
vervullen.
Euro 20,- ISBN 9789060208304 De Toorts
Vries-Smit, Y. de (2004)
Een beetje troost voor huilende baby's en hun ouders
Praktische adviezen aan ouders om veelvuldig huilende baby's tot bedaren te brengen en om met de
stress om te gaan die het huilen bij hen kan opwekken.
Euro 13,99 ISBN 9789060306697 Synthese Uitgeverij
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Media, Televisie, Computer
Bergervoet, E. & J. Pardoen (2008)
Uw kind op internet : handboek voor ouders
Beeldboek voor ouders die geïnteresseerd zijn in het internet-gedrag van hun kinderen van 10 jaar
en ouder. In zes hoofdstukken worden de belangrijkste bezigheden van tieners op internet
behandeld. De auteurs geven aan wat tieners doen op internet, leert de termen die daarbij horen en
vertelt de leuke dingen maar ook de valkuilen. Ook leren ze welke termen ze kunnen gebruiken om
erover te praten.
Euro 14,95 ISBN 9789022958438 Bruna
Boot, L. & Borgdorff, M. (2010)
Verliefd op internet : 10+
Deze brochure is uitgegeven in samenwerking met de politie en bevat informatie en adviezen over
liefde en seksualiteit met betrekking tot de nieuwe media. Bedoeld voor ouders, scholen,
jeugdhulpverleners en politiemensen.
Stichting mijn kind online te downloaden op www.mijnkindonline.nl
Boot, L. & Borgdorff, M. (2010)
Kinderen en online video 4-12 jaar
Brochure met tips voor ouders en docenten over hoe ze met kinderen over hun YouTube-gedrag in
gesprek kunnen gaan en over het gebruik van online video op school. Ook wordt aandacht besteed
aan online privacy en het beheren van een YouTube-account..
Stichting mijn kind online te downloaden op www.mijnkindonline.nl
Boot, L. & Borgdorff, M. (2010)
Mijn Puber op YouTube 13+
Brochure met tips voor ouders en docenten over hoe ze met pubers over hun YouTube-gedrag in
gesprek kunnen gaan en over het gebruik van online video op school. Ook wordt aandacht besteed
aan online privacy en het beheren van een YouTube-account..
Stichting mijn kind online te downloaden op www.mijnkindonline.nl
Boot, L. & Desain, C. (2009)
Mijn kind op Hyves: 6-12 jaar
Brochure voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd. Bevat tips voor ouders en scholen om
kinderen op Hyves te begeleiden.
Stichting mijn kind online te downloaden op www.mijnkindonline.nl
Boot, L. & Desain, C. (2010)
Kinderen en Internet: 2-8 jaar
De brochure voor ouders van jonge kinderen van 2 tot 8 jaar bevat tips voor ouders om kinderen op
internet te begeleiden.
Stichting mijn kind online te downloaden op www.mijnkindonline.nl
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Boot, L. & Desain, C. (2009)
Mijn puber op Hyves: 12+
Brochure voor ouders met pubers met tips voor ouders en scholen om kinderen op Hyves te
begeleiden.
Stichting mijn kind online te downloaden op www.mijnkindonline.nl
Delfos, M. (2008)
Virtuele ontwikkeling van de jeugd : virtueel opvoeden
Wat zijn de specifieke dingen waar we rekening mee moeten houden bij de ontwikkeling van
kinderen die omgaan met mobieltjes, computer, internet, gaming, IPods enz. Op welke leeftijd is
verslaving risicovol, hoe groot is hun verwerkingstijd, kunnen ze meer tegelijk dan volwassenen, kun
je internetgebruik leeftijdsgewijs opbouwen?
Euro 8,90 ISBN 9789066659933 Uitgeverij SWP
Haan, J. de en R. Pijpers (red.) (2010)
Contact! Kinderen en nieuwe media
De auteurs geven inzicht in het gebruik van nieuwe media door kinderen. Onderwerpen zijn onder
andere het digitale aanbod voor kinderen van 6 tot 12 jaar, hoe ze daar gebruik van maken, welke
vaardigheden ze hebben en welke er nog ontbreken, en wat de kansen en risico's zijn voor kinderen.
Bevat ook nieuwe inzichten uit recente onderzoeken.
Euro 30,95 ISBN 9789031378371 Bohn Stafleu Van Loghum
Slegers, M. (2012)
Soci@l Kids: je kind op social media
Praktische gids voor ouders bevat informatie over hoe de virtuele speelplaats van het kind eruit ziet,
en hoe leuk en leerzaam social media zijn, maar ook wat je kunt doen als je kind online gepest wordt
of te veel gamet. Aan de orde komen begrippen als Hyves, Facebook, MSN en Twitter. Zo kun je, je
kind begeleiden in het gebruik van sociale media. Ook onderwerpen als social gaming, cyberpesten
en privacy komen aan de orde.
Euro 16,95 ISBN 9789055948772 Scriptum
Valkenburg, P. (2008)
Beeldschermkinderen
Worden kinderen agressief van mediageweld? Wat is de invloed van reclame? Hoe bang worden
kinderen van angstaanjagend nieuws? Wat vinden kinderen fascinerend aan televisie,
computerspellen en internet? Gebaseerd op nationaal en internationaal onderzoek naar kinderen en
de media. In de eerste plaats bedoeld voor studenten, ook goed toegankelijk voor geïnteresseerde
ouders.
Euro 32,- ISBN 9789047300601 Boom
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Moederschap
Halkes, C., A. Piers, & P. van der Veen (2005)
Single Moeder Survival Kit
Handboek voor de alleenstaande moeder; met informatie, columns, interviews over scheiden,
omgangsregelingen, daten, opvoeden, geld, vakanties, feestdagen, nieuwe liefdes en stiefgezinnen.
Euro 14,50 ISBN 9789021540405 Uitgeverij Lifetime
Royen, H. van (2011)
De Naaimachine. Heleen van Royen over moederschap
Heleen van Royen: literaire provocateur, lustobject " en moeder. Maar het moederschap gaat haar
van die drie soms het moeilijkste af. Ach, gelukkig hebben ze hun vader nog.
Euro 5,- ISBN 9789049952075 HvR
Wal, Y. van der (2011)
Help, ik ben Moe(Der)
Het moeder-zijn is een prachtig mooi bestaan, maar evengoed een wildwaterbaan: net als je denkt
dat je er bent, komt er een bocht die je niet had gepland. Wal beschrijft haar indrukken en
belevenissen als moeder.
Euro 5,- ISBN 9789089892607 Terra
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Pesten
Delver, B. & L. Hop (2007)
Pesten is laf! Cyberpesten is laffer
Praktische informatie voor ouders en opvoeders over achtergronden en preventie van pesten via
internet en mobiele telefoons
Euro, 17,50 ISBN 9789080907645 Personalia Uitgeverij
Meer, B. van de (2002)
Kinderen en pesten, wat volwassenen ervan moeten weten en eraan kunnen doen.
Dit boek is voor al diegenen die willen weten welke dramatische gevolgen pesten voor het slachtoffer
kan hebben en die dat probleem ook daadwerkelijk willen aanpakken.
Euro 13,95 ISBN 9789021536255 Kosmos
Munro, S. (2003)
Pesten bij kinderen. Hoe u als ouder kunt helpen
Leidraad bij elke vorm van pesterijen en adviezen om in elke situatie op de juiste manier te reageren.
De auteur biedt eenvoudige oplossingen voor het vergroten van assertiviteit en zelfvertrouwen,
doeltreffende manieren om agressie kwijt te raken en methoden om gevoelens te uiten.
Euro 12,95 ISBN 9789044700879 Deltas
Vendel, E. van de (2011)
Het lekkere van pesten
De hoofdpersoon werd gepest op de basisschool en op de middelbare school. Hij doet zijn verhaal in
de hoop dat er anders over pesten gedacht wordt en om te laten zien dat er wat tegen gedaan kan
worden. Ook de betrokkenen uit de tijd dat hij gepest werd komen aan het woord. Zij krijgen vragen
als, Wie had er moeten ingrijpen? Wat kun je doen als ouder of als docent? Wat is precies 'het
lekkere van pesten'?
Euro 14,95 ISBN 9789025368531 Athenaeum-Polak & van Gennep

29

Peuters en kleuters
Bodegraven, N. van en T. Kopmels (2005)
Kriebels in je hersenen. Activiteiten en gesprekken met jonge kinderen
Het boek biedt ouders van kinderen van drie tot zes jaar inzicht in de belevingswereld van jonge
kinderen. Er wordt een manier beschreven om de ideeën en gedachten van jonge kinderen tot uiting
te laten komen. De lezer wordt eerst ingeleid in de methode. Vervolgens wordt thematisch een aantal
projecten omschreven. Bijvoorbeeld het waarnemen van thema's als dier en mens, hier, daar en
waar, en echt en onecht.
Euro 17,50 ISBN 9789066654341 Uitgeverij SWP
Bierens, S. & M. Gouwerok (2004)
Het peuter-opvoedboek over slapen, eten en luisteren
Toegankelijke informatie over het opvoeden van dreumesen en peuters.
Euro 15,- ISBN 9879058551634 Tirion
Cohen de Lara, H. (2009)
Keien van kinderen! Een boek voor ouders met kleine kinderen
De auteur laat zien hoe je peuters en kleuters in alledaagse situaties op een natuurlijke en
vanzelfsprekende manier kunt stimuleren. De auteur behandelt ook talenten als: de denker, het
talenwonder, de artiest, de persoonlijkheid en de atleet.
Euro 19,35 ISBN 9789048705122 Zwijsen Uitgeverij
Kohnstamm, R. (2009)
Kleine ontwikkelingspsychologie : deel l. Het jonge kind
Dit is het eerste deel van de driedelige serie Kleine ontwikkelingspsychologie. Het beschrijft de
kinderontwikkeling vanaf de geboorte tot zeven jaar. Er zijn zes blokken, elk met drie of vier
hoofdstukken.: Groei, rijping en ontwikkeling - Een denkend wezen - Bouwstenen van de
persoonlijkheid - Problemen van goed en kwaad - Creativiteit - Mens tussen de mensen.
Euro 49,95 ISBN 9789031361601 Bohn Stafleu Van Loghum
Schiet, M. (2010)
De peuterpuberteit
Een 'reisgids' die de weg wijst om veilig - samen met het normale kind - de stormachtige periode van
anderhalf tot vier jaar door te komen. In negen hoofdstukken worden thema's besproken als de zin
van het spelen, vormen van een zelfbeeld, regels aanleren, zorgen voor regelmaat, de crèche, en hoe
gedrag te veranderen.
Euro 9.49 ISBN 9789049102753 Het Spectrum
Valinejad, C. (2008)
Een gelukkige peuter! Tips en adviezen voor ouders
Aan de hand van vragen van ouders beschrijft de auteur de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4
jaar; en zijn/haar opgroeien in het gezin.
Euro 14,95 ISBN 9789047503033 Unieboek
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Vervaet, E. (2010)
Groeienderwijs. Psychologie van 0 tot 3 jaar
De auteur brengt de psychologische ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 3 jaar in kaart. Hij
onderscheidt tien fasen die gekoppeld zijn aan de leeftijd van het kind. Elke fase wordt afzonderlijk
beschreven.
Euro 19,50 ISBN 9789021547701 Kosmos Uitgevers
Vervaet, E. (2007)
Naar school. Psychologie van 3 tot 8
Vervaet schetst een beeld van de ontwikkeling van kinderen van 3 tot 8 jaar. Dit is het vervolg op
‘Groeienderwijs’, dat de eerste levensjaren beschrijft.
Euro 19,95 ISBN 9789026319969 Ambo
Zande, I. van der (2006)
1, 2, 3... de peuterjaren. Een praktische gids voor ouders en professionals.
De auteur beschrijft de dagelijkse omgang met jonge kinderen, de relatie en de communicatie tussen
opvoeder en kind, waarbij de opvoeder rekening houdt met de gevoelens van de peuter. De meeste
voorbeelden worden ontleend aan een kinderdagverblijf
Euro 21,- ISBN 9789066656543 Uitgeverij SWP
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Pubers/Adolescenten
Akkerman, M. & G. Blokland e.a. (2006)
Wat nou pubers ?
Veel ouders zien op tegen puberen of vinden het moeilijk hun rol te bepalen in deze nieuwe
leeftijdsfase. Veel aspecten uit de puberteit komen aan bod met veel voorbeelden uit de praktijk. De
boodschap is vooral doorgaan met opvoeden.
Euro 19,- ISBN 9789085600398 Uitgeverij SWP
Compernolle, T. e.a. (2012)
Alles went, ook een adolescent
Een handreiking voor ouders leerkrachten en hulpverleners die dagelijks met adolescenten omgaan.
Het bevat een beknopte beschrijving van de ontwikkeling die kinderen doormaken tussen 12 en 18
jaar, beschrijft de 'pubermanipulaties' en biedt praktische tips en vaardigheden voor ouders om daar
mee om te gaan. Een apart hoofdstuk is gewijd aan pubers met ADHD-problematiek.
Euro 19,99 ISBN 9789020972160 Lannoo
Crone, E. (2012)
Het sociale brein van de puber
Op basis van recente inzichten legt de auteur uit waar de emotionele stormen vandaan komen,
waarom de mening van vrienden opeens veel belangrijker wordt dan die van ouders, en wat we van
adolescenten kunnen verwachten op school. De adolescentie is niet alleen een tijd van risico’s en
grenzen, maar ook van unieke mogelijkheden.
Euro 18,95 ISBN 9789035136663 Uitgeverij Bert Bakker
Delfos, M. (2009)
Ik heb ook wat te vertellen! Communiceren met pubers en adolescenten
Bevat veel voorbeelden uit de wereld van de puber. Het geeft handvatten en oefeningen voor de
communicatie met, en opvoeding van pubers en adolescenten
Euro 28,50, ISBN 9789088500336 Uitgeverij SWP
Rutgers WPF (2011)
Een puber in huis. Tips voor seksuele opvoeding van kinderen tussen 9 en 15 jaar.
Handzame brochures over seksualiteit voor jongens, meisjes, docenten en ouders. Deze zijn
uitgebracht door het NIGZ en GGD Nieuwe Waterweg Noord.
Bestellen bij Rutgers WPF www.mg.nl
Grimhuijzen, T. (2007)
Van last tot lust. Het opvoeden van pubers
Aan de hand van herkenbare voorbeelden en situaties, geeft de auteur adviezen en handreikingen
voor het opvoeden van pubers. Elk van de tien hoofdstukken opent met een raadgeving voor ouders.
Euro 9,90 ISBN 9789066655119 Uitgeverij SWP
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Sannen, A. (2012)
Uitgaan en opvoeding. Alcohol- en drugsopvoeding voor jongeren die uitgaan
Deze factsheet bevat informatie over uitgaansopvoeding. De volgende onderwerpen komen aan bod:
Het belang van uitgaansopvoeding; Effectieve elementen in de uitgaansopvoeding voor 16-plussers;
De praktijk in Nederland; De uitgaansomgeving.
Te downloaden op www.trimbos.nl
Heffels, A. (2006)
Praten met je puber
De auteur gaat in op de relatie tussen ouders en hun pubers. Zij vertelt hoe pubers denken en hoe
ouders hen kunnen helpen om hun opvattingen te onderzoeken en te toetsen. Zij hecht grote waarde
aan het praten met je kind, maar benadrukt ook dat ouders niet bang moeten zijn om grenzen te
stellen. De vele voorbeelden uit haar eigen praktijk en haar eigen gezinssituatie maken alles
herkenbaar
Euro 18,50 ISBN 9789027425477 Het Spectrum
Heuves, W. (2008)
Pubers. Ontwikkeling en problemen
Heuves beschrijft op een bondige manier hoe een puber zich lichamelijk en geestelijk ontwikkelt.
Ook besteedt hij aandacht aan de problemen waar veel pubers mee te kampen hebben.
De onderwerpen van de zeven hoofdstukken zijn: De psycho seksuele ontwikkeling van pubers. De
cognitieve ontwikkeling van pubers. De ontwikkeling van het zelfgevoel van pubers. Puberproblemen
en problemen met pubers. Roken, alcohol en drugs in de puberteit. Dreiging van suïcide en een
opmerking over automutilatie. Praten met pubers.
Euro 17,95 ISBN 9789023241645 Van Gorcum
Kohnstamm, R. (2009)
Kleine ontwikkelingspsychologie : deel lll. De puberjaren
De auteur behandelt de 'vroege en midden' adolescentie, kinderen van twaalf tot achttien jaar. In het
eerste blok worden thema's besproken als seksualiteit, de verstandelijke ontwikkeling en de
toenemende autonomie. Het tweede blok gaat over de persoonlijkheid, de waarden en idealen, de
behoefte aan avontuur, de veel voorkomende problemen en de eventuele stoornissen. In het derde
blok ligt de nadruk op de omgeving en de invloed daarvan.
Euro 33,95 ISBN 9789031361625 Bohn Stafleu Van Loghum
Vreugd, A. de (2005)
Bekijk ut! voor ouders van pubers
De auteur geeft aandacht aan een aantal thema's die spelen in de puberteit zoals normen en
waarden, agressie, vandalisme, spijbelen en hangjeugd. Vooral de strubbelingen van alledag krijgen
de aandacht met name zakgeld, snoepen, rages, kicks.
Euro 15,90 ISBN 9789043509640 Ten Have
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School en Crèches
Boormans, G. e.a., (2005)
Mijn kind op de crèche of peuterspeelzaal
Bevat informatie over de ontwikkeling van het kind vanaf 2 jaar tot aan de basisschool. Het laatste
hoofdstuk gaat over het kiezen van een basisschool.
Euro 14,99 ISBN 9789006690033 Thieme Meulenhoff
Dirksen, G. & H. Möller (2011)
Breinlink voor ouders. Je kind helpen leren
De auteurs, verbonden aan het BreinCentraal Leren Instituut, maken wetenschappelijke
bevindingen over brein en leren toegankelijk voor ouders. Voor kinderen van ongeveer 10-14 jaar is
een uitneembaar boekje over de werking van het brein en huiswerktips toegevoegd: ‘Help, ik word
slimmer!’.
Euro 19,95 ISBN 9789055948208 Scriptum
Nieuwenbroek, A. & Mijland, I. (2007)
Het 10-minutengesprek met leraren. Een handreiking voor ouders
Ouders krijgen informatie voor tien minutengesprekken en over allerlei leerling-problemen (ADHD,
hoogbegaafdheid, faalangst, pesten, dyslexie, etc.).
Euro 13,90 ISBN 9043506656 Kok
Ruiter, A.M. de (2010)
Mijn kind gaat naar school Praktische gids voor ouders
De auteur geeft antwoord op vragen als: hoe kies je een school? Hoe bereid je je kind voor? Hoe ziet
zijn schooldag eruit en hoe gaat hij met vriendjes om?
Euro 12,95 ISBN 9789058778512 Forte Uitgevers
Singer, E. (2011)
Opvoeden op het kinderdagverblijf
Singer geeft een overzicht van wat pedagogisch werkers doen op het gebied van sociaal leren, taal,
muziek, expressie, natuur en motorische ontwikkeling. Ouders krijgen handvatten om met
pedagogisch werkers over de opvoeding te praten.
Euro 9,95 ISBN 9789035232860 Elsevier Gezondheidszorg
Smit, F. (2012)
Ouders en school. Succesfactoren voor ouderbetrokkenheid.
Smit geeft praktische handvatten om ouderbetrokkenheid binnen de school te optimaliseren.
Euro 13,90 ISBN 9789088503320 Uitgeverij SWP
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Seksuele ontwikkeling
Biddulph, S. (2007)
Jongens, hoe voed je ze op?
Onderzoek heeft aangetoond dat jongens wel degelijk als jongens worden geboren: niet tot jongens
worden gemaakt! En dat ze van nature agressiever zijn dan meisjes, minder snel leren en vluchtiger
interesses hebben. De auteur behandelt alle onderwerpen die daarbij van belang zijn: De
verschillende fases van het opgroeien; De invloed van testosteron op het gedrag; De verschillende
denkwerelden van jongens en meisjes; De specifieke rol van de moeder en die van de vader bij de
opvoeding van jongens; Jongensziekten als 'keukenblindheid' en 'hekel aan de was' Wat scholen
kunnen doen zodat jongens zich er beter thuis voelen.
Euro 57,45 ISBN 9789038908496 Elmar
Doef, S. van der (2011)
Ben jij ook op mij?
Een boek over seks voor kinderen van 7 tot 11 jaar. In woord en beeld wordt duidelijk gemaakt wat
seks precies inhoudt. Voor kinderen van 7 tot 11 jaar.
Euro 17,95 ISBN 9789021669571 Ploegsma
Doef, S. van der (2005)
Help een puber in huis.
Handzame brochures over seksualiteit voor jongens, meisjes, docenten en ouders. Deze zijn
uitgebracht door het NIGZ en GGD Nieuwe Waterweg Noord.
Bestellen bij Rutgers Nisso Groep www.mg.nl
Meijer, M. & Bicanic, I. (2008)
Dat is fijn. Over aanraken
Een instrument om met jonge kinderen te kunnen praten over verschillende soorten lichamelijk
contact waardoor kinderen leren voor zichzelf op te komen kleuter Luuk en peuter Roos gaan buiten
spelen, ontmoeten andere kinderen, maken ruzie, lossen het weer op en gaan aan het eind van de
dag lekker op de bank nog even tv kijken. De eenregelige tekst en de paginagrote illustratie geven een
duidelijk beeld van iedere situatie. Bij iedere situatie is een vraag gesteld die bedoeld is om te praten
over wat fijne of niet fijne aanrakingen zijn.
Euro 12,90 ISBN 9789085605379 Nino
Meijer, M. & Bicanic, I. (2008)
In je blootje. Over bloot en je lichaam.
Een instrument om met jonge kinderen te kunnen praten over verschillende soorten lichamelijk
contact waardoor kinderen leren voor zichzelf op te komen. Als het buiten koud is doe je veel kleren
aan, in het zwembad kleed je je uit en doe je een zwemkleren aan, onder de douche ben je bloot. Die
situaties geven op een natuurlijke manier aanleiding om te praten over bloot, geslachtsdelen en je
lichaam.
Euro 12,90 ISBN 9789085605362 Nino

35

Meijer, M. & Bicanic, I. (2010)
Nee zeggen mag. Over grenzen aangeven.
Een instrument om met jonge kinderen te kunnen praten over verschillende soorten lichamelijk
contact waardoor kinderen leren voor zichzelf op te komen. De twee verhalen over Luuk en Roos
bieden aanknopingspunten om situaties te herkennen waarin ze ‘nee’ mogen zeggen, weg kunnen
lopen en de gebeurtenis aan iemand mogen vertellen.
Euro 13,90 ISBN 9789085605768 Nino
Westerduin, I. (2011)
Blijf van mijn ondergoed af. Voorleesboek voor kinderen van zes tot twaalf jaar over
seksueel misbruik.
Dit (voor) leesboek gaat over seksueel misbruik bij jonge kinderen. Het is bedoeld als hulpmiddel om
dit gevoelige onderwerp met jonge kinderen bespreekbaar te maken.
Euro 6,50 ISBN 9789491061134 Kaft Media
Zwiep, C. (2010)
Wat is wijsheid? Seksuele opvoeding van jonge kinderen
Zwiep biedt een kader voor de seksuele ontwikkeling van kinderen en praktische handvatten voor de
ouder om deze positief te ondersteunen. Bevat veel voorbeelden van seksueel getint gedrag van
kinderen en reacties van ouders hierop. Bedoeld voor (aanstaande) ouders en andere opvoeders van
jonge kinderen (0-13 jaar).
Euro 12,50 ISBN 9789088501517 Uitgeverij SWP
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Slapen
Driesen, L. (2004)
Bang om te gaan slapen. Therapieboek voor kinderen die niet naar bed durven
Tips voor kinderen en ouders hoe zij samen de slaapangst kunnen overwinnen. Het tweede deel is
een leerboek met de volgende onderwerpen: een geleidelijke benadering van de angstsituatie, de
beloning van durfgedrag, de blokkering van angstgedachten en het probleemoplossend denken.
Euro 15,90 ISBN 9789044115277 Garant
Estivill, E. (2005).
Slaap kindje slaap
De Spaanse kinderneuroloog Estivill presenteert een eenvoudig stappenplan dat uitgaat van de
basisgedachte dat slapen een gewoonte is. De auteur verduidelijkt op welke manier het slaapritme
tot stand komt en wat er van opvoeders wordt verwacht.
Euro 9,90 ISBN 9789028420953 Wereldbibliotheek
Ford, G. (2007)
De tevreden baby. Hoe je baby 's nachts doorslaapt
Praktische adviezen om onrust, overmatig huilen en te weinig slapen bij baby's te voorkomen.
Euro 17, 95 ISBN 9789058977793 Terra
Spruyt, K. (2008)
Helpkids Slapen
De auteur geeft antwoord op de volgende vragen van ouders:’ Hoe laat gaan kinderen het beste
slapen? Hoeveel uren slaap heeft mijn kind nodig? Wat kan ik doen tegen angstige dromen? Welke
bedtijdrituelen kunnen een goede slaap bevorderen?
Euro 9.95 ISBN 9789020978483 Lannoo
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Spelen / Speelgoed
Groot, R. de (2001)
Kinderen en spel. Spelenderwijs wijzer worden
In dit boek over kinderen en het spel wordt informatie gegeven over het belang van het spel bij de
ontwikkeling van kind tot volwassene. Tevens aandacht voor speelgoed kopen
Euro 12,50 ISBN 9789053526903 Uitgeverij Boom
Valck, M. de (2005)
Speelboek. Eerste hulp bij het leuk houden van spelen
Uitgebreide informatie over de waarde, voorwaarden en visies op spelen. De Nederlandse
speelgoeddeskundige beschrijft hoe we rekening kunnen houden met de aard van kinderen en wat de
verschillende pedagogische visies kunnen betekenen voor de keuze van speelgoed.
Euro 22,50 ISBN 9789066655737 Uitgeverij SWP
Valck, M. de (2006 2e herz.dr.)
Het speelgoedboek
Bestemd voor ouders en begeleiders die meer willen weten over het spelen van kinderen in bepaalde
leeftijdfasen of in bepaalde omstandigheden. Bevat een overzicht van wat er op het gebied van
speelgoed te koop is en waar je op moet letten bij de aanschaf of het gebruik ervan.
Euro 24,90 ISBN 9789066657120 Uitgeverij SWP
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(Stief)ouderschap-Co-ouderschap
Boer, S. & E. Theloosen (2010)
Stiefkind - het overkomt je
Elf stiefkinderen van verschillende leeftijden vertellen openhartig over hun ervaringen. Verder bevat
de publicatie tips, een literatuurlijst en informatie voor hulpverleners.
Euro 17,50 ISBN 9789081606615 Meritesan
Feenstra, M. (2009)
Samengestelde gezinnen
Leden van stiefgezinnen vertellen hoe zij het samenleven ervaren, wat de knelpunten zijn en wat er
leuk is aan het samengesteld gezin. Onderwerpen die aan bod komen zijn: overgeleverd zijn aan de
keuzes van een ander, territoriumdrang, schipperen tussen verschillende partijen. takenverdeling,
financiën, wederzijdse verwachtingen en de liefde voor elkaar.
Euro 14,95 ISBN 9789049102838 Spectrum
Heybroek, I & Overgaauw, B. (2008)
Samen gesteld. De dynamiek van het stiefgezin
De auteurs reiken handvatten aan bij het samengaan van twee gezinnen tot een stiefgezin. Bedoeld
voor ouders die deel uitmaken van een stiefgezin en hulpverleners.
Euro 19,90 ISBN 9789066659643 Uitgeverij SWP
Hooge, E. (2005)
Co-ouderschap. Samen je kinderen opvoeden na een scheiding
De auteur beschrijft op basis van eigen ervaring veel situaties van ouders die co-ouderschap vorm
willen geven. Ze gaat tevens in op de gevoelens van kinderen.
Euro 8,99 ISBN 9789026965821 Unieboek
Lampe, P. (2003)
Gedeelde kinderen.
Over co-ouderschap als keuze. De auteur stelt de lezer in staat voor zichzelf een aantal vragen te
beantwoorden en een weloverwogen keuze te maken tussen een omgangsregeling en het coouderschap - het samen met de ex-partner de kinderen beurtelings verzorgen en opvoeden.
Euro 24,95 ISBN 9809026315756 Ambo. (Alleen tweedehands)
NIBUD (2010)
Geldwijzer alimentatie en co-ouderschap
Handreiking voor gescheiden ouders met informatie over onder andere sparen, ziektekosten en
belastingaspecten.
Euro 12,50 ISBN 9789076587943 NIBUD
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Visher, E. & Visher, J. (2006)
Samen op stap. Een werkboek voor volwassenen in stiefgezinsituaties
Veel problemen in stiefgezinnen komen voort uit een gemeenschappelijk soort moeilijkheden die
samenhangen met het bijzondere van zo'n gezin. In dit werkboek wordt in zes stappen aangegeven
hoe het leven in zo'n gezin meer doorzichtig, voorspelbaar en hanteerbaar kan worden. Bevat vele
oefeningen. De auteurs geven tal van suggesties die berusten op praktijkervaring.
Euro 16,50 ISBN 9789076249452 Gopher B.V.
Willems, J. (2010)
Een nieuw gezin. Een nieuwe kans
Uitgebreide achtergrondinformatie over de schaduwzijden en nieuwe kansen van een nieuw
samengesteld gezin.
Euro, 19,95 ISBN 9789490382261 Uitgeverij Witsand
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Tweelingen
Geluk, A. (2010)
Het tweelingenboek
Handboek, waarin op diverse vragen over de dubbele lasten, zorgen en plezier en de specifieke
vragen t.a.v. het krijgen van tweelingen wordt ingegaan. Het behandelt de zwangerschap en de
bevalling en alles wat daarbij komt kijken; de kraamtijd, de verzorging van de baby's en de
opvoeding; in een terugblik kijken oudere tweelingen op hun leven als helft van een tweeling.
Euro 29,95 ISBN 9789021547985 Kosmos Uitgevers
Feenstra, C. (2009)
Het grote tweelingen- en meerlingenboek. Opvoeding van meerlingen vanaf
zwangerschap tot volwassenheid.
Uitgebreide informatie voor ouders over het opvoeden van meerlingen.
Euro 27,90 ISBN 9789061006367 Donker B.V.
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Vaderschap
Hanssen, H. (2006)
Babymanagement voor mannen
Aandacht wordt besteed aan zaken die bij het vaderschap horen, van het voeden en verschonen van
de baby, tot het combineren van werk en privéleven. Ook is er aandacht voor de financiële planning,
en vragen als 'Hoe zal het vaderschap mijn leven veranderen? Het vaderschap is te vergelijken met
het runnen van een onderneming. De baby is het 'product' waar alles omdraait. Wat zijn de kritische
succesfactoren om deze avontuurlijke onderneming tot een succes te maken?
Euro 16,95. ISBN 9789077393024 Ikvader Boeken
Janssen, G. (2012)
Multitasken voor vaders.
Gids voor vaders die graag wat meer thuis zijn, maar ook hard willen werken. Bevat informatie over
dingen die een vader moet weten: wat is gezond eten, hoeveel moeten kinderen bewegen en is tvkijken ongezond? Vader leert ook hoe je leuke dingen kunt doen met de kinderen, ondertussen je
mail afhandelt en het huis schoonmaakt.
Euro 16,95 ISBN 9789079961252 Uitgeverij Snor
Janssen, G. (2010)
Vaderschap. Zo word je een Pater Familias
Lichtvoetige schets van het vaderschap. Vier hoofdstukken behandelen ‘wakker worden, werk,
thuiskomen en vrije tijd’. De auteur schreef eerder soortgelijke uitgaven 'Zoons! : handleiding voor
moeders' (2009) en 'Dochters! : handleiding voor vaders' (2008), ‘Echte vaders’ (2010).
Euro 9,95 ISBN 97890799 6110 8 Uitgeverij Snor
Miller, M & S. Perkins (2011)
Vader worden voor Dummies
Toegankelijke Dummies-gids met praktische informatie voor toekomstige vaders.
Euro: 28,95 ISBN 9789043022002 Pearson Education
Ragas, B. (2011)
Maar Je Krijgt er Wel Heel Veel voor Terug
De acteur, Bastiaan Ragas, geeft een openhartig, relativerend en humoristisch kijkje in het leven van
een jonge vader.
Euro 10,- ISBN 9799400500303 Bruna
Wesselink, F. (2011)
Ik, papa
De auteur, Filemon Wesselink, tv-programmamaker, beschrijft zijn ervaringen met kinderwens,
zwangerschap van zijn vrouw en de bevalling.
Euro 12,50 ISBN 9789044613056 Uitgeverij Prometheus
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Ziekenhuis / Ziek zijn
Humbeeck, S. van (2003)
Compleet handboek kinderziekten
De auteur, een Franse kinderarts, beschrijft zo'n 150 kwalen die veel bij kinderen voorkomen. Per
kwaal beschrijft hij de symptomen en oorzaken en vervolgens de mogelijke behandelingen, waarbij
hij onderscheid maakt tussen dat wat jezelf kunt doen en waarmee je naar de dokter moet. Nadeel is
dat de kwalen op naam zijn gerangschikt, waardoor je eigenlijk al moet weten wat het kind heeft
voordat je iets goed kan opzoeken.
Euro 22,50 ISBN 9789024380633 Unieboek
Schiet, M. & J. Sagasser (2002)
Kinderziekten
Bestaat uit drie delen: deel 1 beschrijft symptomen en klachten; deel 2 behandelt in alfabetische
volgorde aandoeningen en kinderziekten; deel 3 staat hoe te handelen in geval van nood. Een handig
naslagwerk voor ouders van jonge kinderen.
Euro 8,95 ISBN 9789026921537 Unieboek
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Zindelijkheid
Gouwerek, M. & Hirasing, R. (2005)
Kinderen en zindelijkheid. Een stappenplan voor ouders van peuters en kleuters
Euro 9,50 ISBN 9789021544175 Kosmos Uitgevers
Hoed-van Wijk, J. den (2004)
De pot op?!. Over niet zindelijk zijn
Praktische handleiding voor ouders voor de aanpak van zindelijkheidstraining. Bevat adviezen en is
geschreven vanuit christelijk perspectief.
Euro 7,- ISBN 9789058290885 Groen
Vijverberg, M. & Vijverberg, M. (2010)
Bedplassen daar wil je vanaf. Plaswekkers en andere hulpmiddelen.
Een praktisch instructieboek voor kinderen met bedplasproblemen. De jongsten (vanaf 6 jaar)
kunnen daarbij wel wat hulp gebruiken, kinderen van boven de 9 jaar zullen het zelfstandig kunnen
lezen. Ook ouders en hulpverleners zullen de praktische informatie kunnen gebruiken bij het
begeleiden van bedplasproblemen.
Euro 14,95 ISBN 9789069639543 Altamira-Brecht
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Het Nederlands Jeugdinstituut
Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het werkterrein van het Nederlands Jeugdinstituut strekt zich uit van de
jeugdgezondheidszorg, opvang, educatie en jeugdwelzijn tot opvoedingsondersteuning, jeugdzorg en
jeugdbescherming evenals aangrenzende werkvelden als onderwijs, justitie en internationale
jongerenprojecten.

Missie
De bestaansgrond van het Nederlands Jeugdinstituut ligt in het streven naar een gezonde
ontwikkeling van jeugdigen, en verbetering van de sociale en pedagogische kwaliteit van hun
leefomgeving. Om dat te kunnen bereiken is kennis nodig. Kennis waarmee de kwaliteit en
effectiviteit van de jeugd- en opvoedingssector kan verbeteren. Kennis van de normale ontwikkeling
en opvoeding van jeugdigen, preventie en behandeling van opvoedings- en opgroeiproblemen,
effectieve werkwijzen en programma’s, professionalisering en stelsel- en ketenvraagstukken. Het
Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelt, beheert en implementeert die kennis.

Doelgroep
Het Nederlands Jeugdinstituut werkt voor beleidsmakers, staffunctionarissen en beroepskrachten in
de sector jeugd en opvoeding. Wij maken kennis beschikbaar voor de praktijk, maar genereren ook
kennisvragen vanuit de praktijk. Op die manier wordt een kenniscyclus georganiseerd, die de
jeugdsector helpt het probleemoplossend vermogen te vergroten en de kwaliteit en effectiviteit van
de dienstverlening te verbeteren.

Producten
Het werk van het Nederlands Jeugdinstituut resulteert in uiteenlopende producten zoals een infolijn,
websites, tijdschriften, e-zines, databanken, themadossiers, factsheets, diverse ontwikkelings- en
onderzoeksproducten, trainingen, congressen en adviezen.

Meer weten?
Voor de meest actuele informatie: www.nederlandsjeugdinstituut.nl.

45

