VW.1: Boeken over Handelingsgericht werken (HGW) en Handelingsgericht
werken (HGD)
Er zijn inmiddels 10 boeken, voor verschillende doelgroepen.
1. Voor intern en ambulant begeleiders en reken-, taal- en gedragsspecialisten:
HGW voor de intern begeleider (Pameijer & Van Beukering, 2006). Het blauwe
boek. In de 1-zorgroute (Clijsen, Gijzen, De Lange & Spaans 2007) zijn de
uitgangspunten van ‘HGW voor de IB’ (die uitgewerkt waren voor individuele
leerlingen) vertaald naar de groep in de ‘HGW-cyclus voor de groep’.
2. Voor hulpverleners werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking: HGD (Pameijer & Van Laar-Bijman, 2007). Het roze-blauwe boek.
3. Voor leerkrachten, intern en ambulant begeleiders, schoolleiders en reken-,
taal- en gedragsspecialisten werkzaam in het PO: HGW, een handreiking voor het
schoolteam (Pameijer, Van Beukering & De Lange, 2009). Het gele boek.
4. Voor gedragswetenschappers werkzaam in de jeugdhulp: HGD in de jeugdzorg
(Pameijer & Draaisma, 2011). Het oranje boek.
5. Voor docenten, mentoren, zorgcoördinatoren, ambulant begeleiders,
team/bouwleiders, schoolleiders en reken-, taal- en gedragsspecialisten
werkzaam in het VO: HGW in het voortgezet onderwijs (Pameijer, Van
Beukering, Van der Wulp & Zandbergen, 2012). Het lichtblauwe boek.
6. Voor ouders: ‘Samen Sterk, Ouders & School!’ (Pameijer, 2012).
7. Voor orthopedagogen en schoolpsychologen werkzaam in het onderwijs: HGD
in het onderwijs (Pameijer & Van Beukering, 2015). Het rode boek.
8. Voor schoolteams: HGW, Samenwerken aan Schoolsucces (Pameijer, 2017).
Het nieuwe boek dat zowel het gele boek uit 2009 (#3) als het blauwe boek uit
2006 (#1) vervanggt.
Daarnaast zijn er twee Vlaamse hertalingen:
9. HGW op school (Pameijer, Van Beukering, Schulpen & Van de Veire, 2007).
Vlaamse groene boek, gebaseerd op het blauwe boek.
10. HGW in de klas (Pameijer, Van Beukering, De Lange, Schulpen & Van de Veire,
2010). Vlaamse paarse boek, gebaseerd op het gele boek.
De boeken # 9 en # 10 worden momenteel herschreven en geïntegreerd tot 1
nieuw boek dat in 2018 uitkomt.

