
Dit is de boekenlijst van Hogeschool de Kempel voor de voltijdopleiding (VT), het challenge program (CP) en de deeltijdopleiding (DT). VT1, VT2, VT3 en VT4 staan respectievelijk voor voltijdopleiding jaar 1, voltijdopleiding jaar 2, etcetera.

Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor de keuze van de juiste boekenlijst, de juiste opleidingsvariant (VT, DT, CP) en het correcte leerjaar. Controleer dit goed.

Titel ISBN Sectie/vak Prijs VT1 VT2 VT3 VT4 CP1 CP2 CP3 DT1 DT2 DT3 Opmerkingen

De wereld in met aardrijkskunde - Vakdidactiek 9789046907139 AAR € 21,95 x x x 

Basisdocument Bewegingsonderwijs 9789072335517 BEW € 53,51 x

Lichamelijke opvoeding op de basisschool 9789001846275 BEW € 71,95 x

Lichamelijke opvoeding op de basisschool eBook 9789001854492 BEW € 61,94 x Studenten mogen ook voor dit eBook kiezen i.p.v. de papieren versie hierboven.

Bewegingsonderwijs in het speellokaal 9789073218000 BEW € 47,00 x x x

Spelend Leren en Ontdekken. Handboek drama voor het basisonderwijs 9789046907993 DRA € 37,95 x x 2e druk

Engels in het basisonderwijs 9789001846190 ENG € 41,95 x x x x x x

Oriëntatie op Geschiedenis - Marcel van Riessen, Frits Rovers, Arie Wilschut (red.) 9789023256571 GES € 51,95 x x x x x x Vanaf 5e, herziene druk 

In goede handen 9789023253075 G-L € 26,50 x x x x x x x

Nootboek - Kennis en kunde muziek voor de pabo 9789490681340 MUZ € 31,50 x x x x x x x x
VT3 enkel voor de studenten die het vak muziek kiezen bij I-EXP10                                                   CP3 

enkel voor studenten die kiezen voor P-MUZ (Profilering Vakspecialist Muziek)

Eigenwijs digitaal MUZ € 10,00 x x x x x x x x CP3 enkel voor studenten die kiezen voor P-MUZ (Profilering Vakspecialist Muziek)

Gitaar/ukelele/keyboard MUZ EIGEN KEUZE x

Basiskennis Taalonderwijs 9789001745363 NED € 44,95 x x x x x x x x Ook voor zij-instroom. 

Rijke Taal, taaldidactiek voor het basisonderwijs 9789024433940 NED € 34,95 x x x x* x x x x x Ook  voor zij-instroom. *Voor VT4 en CP4 indien K-NED14 gekozen is 

Gesprekscommunicatie 9789046901762 NED € 39,50 x x* x x *
*In VT en CP4 indien I-KOUD14 gekozen wordt. In DT2 wordt dit boek aanbevolen maar niet 

verplicht. 

Lidmaatschap bibliotheek NED x x x x x x x x x x Aanbevolen

Praktische didactiek voor Natuur & Techniek 9789046907245 NTO € 42,95 x x** x* / ** x ** x x** x x**
*Alleen voor degenen die NTO kiezen o.a. bij OMW10 ** 2e/3e/4ejaars hebben het boek 

'Praktische didactiek voor natuuronderwijs' 7e druk met ISBN-nummer 9789046903018 al in bezit, 

dit is ook oké.

Natuuronderwijs inzichtelijk, druk: 5 9789046907610 NTO € 37,95 x x** x* / ** x x* x
*Alleen voor degenen die NTO kiezen o.a. bij OMW10 **ISBN-nummer 9789046904879 al in bezit 

is ook oké.

Ontwikkelingspsychologie voor leerkrachten basisonderwijs. 9789023256328 OND € 40,99 x x* x x
* 4e-jaars VT4: Een eerdere druk is geen probleem. Je kunt dan gebruik maken van het boek wat je 

destijds voor VT1 hebt aangeschaft. 

Klassenmanagement 9789001889708 OND € 35,95 x x x

Begeleiden van actief Leren 9789046907719 OND € 26,94 x x

Gemotiveerd leren en lesgeven 9789046907337 OND € 21,95 x x

Pedagogische tact, hoe dan? 9789001279608 OND € 35,00 x

Toolbox en gids Onderzoekende leerkracht OND x x Eigen uitgave (Loek Schoenmakers)

Kiezen voor het jonge kind 9789046904473 OND € 45,95 x x* *Alleen als je kiest voor het jonge kind. Eerdere druk is geen probleem. 

Betrokkenheid! De sleutel tot beter leren. 9789461182289 OND € 13,27 x

Wiskunde in de Praktijk - Kerninzichten, 3e druk juli 2019 9789001994440 R-W € 48,95 x x x x x x x x x 3e druk aanschaffen! Vierdejaars VT+CP alleen bij keuzetraject.

Handig met getallen 1A Getallen, versie De Kempel 9789490681135 R-W € 21,49 x x x Alléén boek met dit ISBN-nummer bestellen!

Handig met getallen 1B Bewerkingen, versie De Kempel 9789490681142 R-W € 21,49 x x x Alléén boek met dit ISBN-nummer bestellen!

Handig met getallen 2A Verhoudingen en Procenten, versie De Kempel 9789490681159 R-W € 25,00 x x x Alléén boek met dit ISBN-nummer bestellen!

Handig met getallen 2B Breuken en Kommagetallen, versie De Kempel 9789490681166 R-W € 25,00 x x  Alléén boek met dit ISBN-nummer bestellen!

Handig met getallen 3 Meten, versie De Kempel 9789490681173 R-W € 21,49 x x x Alléén boek met dit ISBN-nummer bestellen!

Handig met getallen 4 Meetkunde, versie De Kempel 9789490681197 R-W € 21,49 x x Alléén boek met dit ISBN-nummer bestellen!

Leren rekenen, 2e druk 2019 9789023256267 R-W € 28,00 x x x x x x x x Vierdejaars VT+CP alleen keuzetraject.

Pak je pen, Handschriftontwikkeling in de praktijk 9789490681050 SCH € 38,00 x x Let op het goede ISBN-nummer!

Boeken voor de OU-modules: deze worden verzorgd door De Kempel x x x

Notebook algemeen x x x

Wij adviseren je om bij aanvang van je studie aan Hogeschool de Kempel de beschikking te hebben 

over een notebook. Hogeschool de Kempel maakt gebruik van Microsoft Office 365 en heeft een 

sterke voorkeur voor een notebook waarop Windows is geïnstalleerd. Een Apple MacBook is ook 

een optie, maar onze medewerkers van de helpdesk zijn daarmee minder bekend. Het gebruik van 

een Chromebook of een computer met een Linux OS raden wij sterk af. Met deze apparaten is het 

niet mogelijk om het volledige Microsoft Office 365-pakket te kunnen gebruiken.

Hogeschool de Kempel verwacht van haar studenten dat zij in het bezit zijn van de boeken die op de boekenlijst staan en dus zelf overgaan tot de aanschaf van deze boeken en bestellen bij een leverancier.

Het in het bezit zijn van de boeken wordt als voorwaardelijk geacht voor het succesvol kunnen volgen en afsluiten van onderwijseenheden.  
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Toelichting op de boekenlijst

Op de boekenlijst wordt aangegeven welke boeken bij welk vakgebied gebruikt worden door middel van een kruisje in de bijbehorende kolom. 

Een lichtpaars vakje betekent dat het betreffende boek tijdens het eerste semester gebruikt wordt en dus bij aanvang van het studiejaar in bezit moet zijn.

In de kolom ‘Prijs’ wordt een prijsindicatie gegeven van het boek. 

Een groot deel van de boeken op de lijst voor eerstejaars studenten (VT1, CP1 en DT1) wordt tevens gebruikt in jaar 2 van de opleiding. Hierdoor zijn de kosten voor boeken in het eerste jaar relatief hoog, maar zijn de kosten in de overige jaren beperkt.


