Boekenlijst semester 1 collegejaar 2020-2021
Beste aankomende eerstejaars studenten Pedagogische Wetenschappen en Academische
PABO,
Wat leuk dat je aankomend jaar Pedagogische Wetenschappen
of Academische PABO gaat studeren! Om te studeren zijn ook
boeken nodig, vandaar dat Studievereniging Emile twee keer
per jaar een boekverkoop organiseert, één voor elk semester.
Studieboeken voor de universiteit zijn makkelijk te bestellen via
onze webshop en wanneer je je boeken bij ons bestelt krijg je
10% korting op Nederlandse studieboeken en zelfs 15% op
buitenlandse literatuur!* Je kunt boeken bij Emile bestellen als
je lid bent, schrijf je dus zo snel mogelijk in via het online
inschrijfformulier**.
Wij streven ernaar om de webshop vanaf 1 juli open te stellen. De webshop zal vervolgens
het hele semester open blijven, maar er is maar een beperkte kortingsperiode*.
Jullie krijgen éénmalig een boekenlijst voor de boeken van het eerste semester van jaar 1.
Voor het tweede semester zal je geen boekenlijst meer ontvangen, maar het is uiteraard wel
gewoon mogelijk om je studieboeken via ons te bestellen. Dit wijst zich tegen die tijd
vanzelf.
Alle informatie op een rijtje:
Hoe kan je je boeken bestellen?
- Ga naar www.studievereniging-emile.nl/studie/boekverkoop
- Je krijgt dan een pagina te zien waarop de link naar de webshop staat. Op deze pagina kan
je ook alle overige informatie omtrent de boekverkoop en het stappenplan vinden, waarin
precies uitgelegd staat hoe je je boeken kan bestellen via de webshop.
- Je boeken zullen binnen ongeveer 5 werkdagen thuis bezorgd worden, mits je op tijd
bestelt.
Heb je na deze brief nog vragen, mail dan gerust naar emile@fsw.leidenuniv.nl.
Tot volgend collegejaar!
Met vriendelijke groeten,
Namens het 30e bestuur van Studievereniging Emile
Laura Nederhof
Commissaris Onderwijs
* Voor Nederlandse boeken is er bij wet een vaste prijs, maar voor studieboeken geldt een
uitzondering. Leden van een studievereniging, die tijdens een bestelperiode bestellen, kunnen 10%
korting op de vaste prijs krijgen voor studieboeken, omdat de studievereniging die namens hen
collectief kan bestellen. Buiten de bestelperiodes kun je nog steeds je boeken bij ons online bestellen,
maar mogen wij helaas van de wet maximaal 5% korting geven op Nederlandse boeken (mits
minimaal twee Nederlandse boeken besteld zijn). Voor internationale boeken is er geen wetgeving en
daarop krijg je bij ons natuurlijk altijd maximale korting! De bestelperiode loopt vanaf 01-07-2020 t/m
21-09-2020.
** Wij controleren op lidmaatschap via het ledenbestand dat we bijhouden. Het is dus belangrijk dat
je eerst het inschrijfformulier invult, voordat je je boeken bestelt.

Dit is de boekenlijst voor het eerste semester van collegejaar 2020-2021. De titels zijn
dikgedrukt. Studenten Pedagogische Wetenschappen volgen dit semester elk vak van deze
lijst. Studenten Academische PABO volgen alleen de vakken waar (ook ACPA) achter staat.
Let goed op de druk van een boek, deze druk zal ook gebruikt worden in de colleges. Er kan
verwezen worden naar specifieke hoofdstukken, die wellicht anders kunnen zijn in andere
drukken van het boek.
Vak
Boek
Inleiding in de pedagogische IJzendoorn, M.H. van, & Rosmalen, L. van (red.) (2016;
en onderwijsgeheel herziene derde druk). Pedagogiek in beeld.
wetenschappen 1A/1B
Inleiding in de pedagogische studie van opvoeding,
(ook ACPA)
onderwijs en hulpverlening. Houten: Bohn, Stafleu, Van
Loghum.
Inleiding in de
psychologie

•

Inleiding in de
grondslagen van de
pedagogische
wetenschappen

•

Practicum wetenschappelijk•
schrijven (ook ACPA)

Bernstein, D.A. (2016). Psychology: Foundations and
Frontiers (10th edition). Boston: Cengage Learning.
- Burgers, S. (2015). Logisch en kritisch denken. Bussum:
Coutinho
- Eemeren, van F.H. & Snoeck Henkemans, A.F. (2016, 5 e
druk). Argumentatie: Inleiding in het analyseren,
beoordelen en houden van betogen. Wolters-Noordhoff.
Jungslager, F. & Maljaars, W. (2016). Kritisch denken en
schrijven. Van onderzoeksvraag naar
wetenschappelijke tekst. Bussum: Coutinho.

Inleiding in de
Leman, P., Bremner, A., Parke, R.D., & Gauvain, M. (2019).
Developmental Psychology (second edition). McGraw-Hill
ontwikkelingspsychologie
Education.
(ook ACPA)
Practicum gesprekstechnieken
• - Lang, G. & van der Molen, H.T. (2020). Psychologische
gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening (18e
druk). Boom/Nelissen.
- Delfos, F. (2014). Luister je wel naar mij?
Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf
jaar. Amsterdam, SWP.
Interculturele aspecten van
•
opvoeding, onderwijs en
hulpverlening

Dit vak bestaat uit meerdere online artikelen, die te vinden zijn
via de e-studiegids.

Tutoraat

Werkboek Propedeuse Tutoraat Pedagogische
Wetenschappen 2020-2021. (Te bestellen via:
http://www.readeronline.leidenuniv.nl/. Inloggen kan met je je
gebruikersnaam en wachtwoord van de universiteit.) Dit
werkboek kun je dus NIET bij Studievereniging Emile
bestellen.

•

