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Geachte docent(e),

voor u ligt de nieuwe educatieve catalogus van damon educatie, schooljaar 2023-
2024. in deze catalogus vindt u een overzicht van onze methoden op het terrein van 
levensbeschouwing/godsdienst, filosofie, ethiek, maatschappijleer, burgerschap en 
culturele vorming.

Met alle (inhoudelijke) vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact met ons 
opnemen. 
rechtstreeks contact met auteurs is mogelijk. stuur hiertoe een mail naar de uitgeverij: 
info@damon-educatie.nl.
indien gewenst kan één van onze medewerkers uw school bezoeken voor meer 
(inhoudelijke) informatie over de methode(n). 

voor enkele methoden is een website ontworpen die voor een groot gedeelte 
algemeen toegankelijk is. het afgeschermde gedeelte (met extra vragen en 
opdrachten, didactische tips, verwerkingsstoffen, toetsenbanken e.d.) van de sites, is 
toegankelijk voor docenten die de betreffende methode klassikaal hebben ingevoerd. 
Zij kunnen hiervoor via mail een persoonlijke inlogcode bij de uitgeverij aanvragen.

contactgegevens
Marleen en jos van de Laar
e-mail: info@damon-educatie.nl 
algemene website: www.damon-educatie.nl
telefoon: 06 57 33 02 37
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VERNIEUWD

Herziene versie Wijs Worden Basis deel 1

inhoud
hoofdstuk 1  over wat echt belangrijk is
hoofdstuk 2 Licht en donker 
hoofdstuk 3  rituelen en symbolen
hoofdstuk 4  samen op de wereld
hoofdstuk 5  over wat wel en niet deugt
hoofdstuk 6  jodendom en christendom

Leerwerkboek
in Wijs Worden Basis en Wijs Worden VMBO 
worden de instructieteksten samen met de 
verwerkingsopdrachten in één boek aangeboden. 
de instructieteksten zijn met het oog op de 
doelgroep kort gehouden en de opdrachten 
staan steeds direct bij de betreffende tekst.

Herziene versie Wijs Worden VWO deel 3
(verschijnt maart 2023)
inhoud
hoofdstuk 1 Mensbeelden
hoofdstuk 2 nieuwe spiritualiteit
hoofdstuk 3 Mode
hoofdstuk 4 burgerschap
hoofdstuk 5 straf
hoofdstuk 6 evolutie en schepping

Leer- en werkboek
Wijs Worden VWO bestaat uit een leerboek en een 
werkboek.
in Wijs Worden VWO en Wijs Worden Basis zijn naast 
‘gewone’ opdrachten ook verdiepingsopdrachten, op-pad-opdrachten en privé-vragen 
opgenomen.

docentenhandleiding
de docentenhandleiding biedt uitgebreide ondersteuning bij het lesgeven: niet 
alleen antwoorden op vragen waarop een eenduidig antwoord gegeven kan worden, 
maar ook antwoordsuggesties op vragen met een wat meer open karakter. verder 
zijn in de docentenhandleiding opgenomen: toelichtingen bij tal van vraagstellingen, 
literatuurverwijzingen, didactische tips, achtergrondinformatie en toetsvragen. 
kortom, onmisbaar bij een goede lesvoorbereiding.

doelgroep
Leerjaren 1, 2 en 3 van de basisvorming vMbo/havo/vwo
Zie voor meer informatie: www.damon.nl/wijsworden of www.damon-educatie.nl

VERNIEUWD
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Wijs Worden 
voor drie niveaus

 vwo  leer- en werkboek
 klas 1-3 Wijs Worden VWO (ook digitaal)

 havo/vwo  leerwerkboek
 klas 1-3 Wijs Worden Basis (ook digitaal)

 vMbo  leerwerkboek
 klas 1-3 Wijs Worden VMBO (ook digitaal)

voor de tweede fase zie
Wijs Worden 2 fase, 
bladzijde 9.

inhoud Wijs Worden

VWO Basis (Havo/VWO)  VMBO
Deel 1, editie 2021 Deel 1, editie 2023 Deel 1
1.  over wat echt belangrijk is 1. over wat echt belangrijk is 1. over wat echt belangrijk is
2.  samen op de wereld 2. Licht en donker 2. Licht en donker
3.  over wat wel niet deugt 3. rituelen en symbolen 3. samen op de wereld
4. rituelen en symbolen 4. samen op de wereld 4. dood en leven
5. wat kun je zeker weten? 5. over wat wel en niet deugt 5. over wat wel en niet deugt
6. jodendom, christendom, islam 6. jodendom, christendom 6.  jodendom, christendom

Deel 2, editie 2022 Deel 2, editie 2014 Deel 2
1.  gelukkig worden 1. gelukkig worden 1. gelukkig worden
2. Lijden en dood 2. straf 2. straf
3. Feesten 3. seksualiteit 3. seksualiteit
4.  hoofdwaarden in onze maatschappij 4. scheppingsverhalen 4.  scheppingsverhalen
5. seksualiteit 5. humanisme 5.  humanisme
6 hindoeïsme en boeddhisme 6. islam 6,  islam

Deel 3, editie 2023 Deel 3, editie 2015 Deel 3
1. Mensbeelden 1. nieuwe spiritualiteit 1. nieuwe spiritualiteit
2. nieuwe spiritualiteit 2. Lijden en dood 2. Lijden en dood
3. Mode 3. Mode 3.  Mode
4. burgerschap 4. Mensbeelden 4.  Mensbeelden
5. straf 5. hindoeïsme en boeddhisme 5.  hindoeïsme en boeddhisme
6. evolutie en schepping 6. ethiek 6.  ethiek

  Wijs Worden Basis Selectie
  1. over wat echt belangrijk is 
  2. samen op de wereld 
  3. jodendom en christendom
  4. Mensbeelden
  5. humanisme 
  6. islam
  7. hindoeïsme en boeddhisme
  8. Lijden en dood

VERNIEUWD



  

Herziene versie Standpunt VMBO deel 1

Standpunt is een complete driejarige methode 
voor alle schooltypen binnen de basisvorming van 
het voortgezet onderwijs. Standpunt voor VMBO 
en Standpunt voor HAVO/VWO worden vanaf 2015 
aangeboden in de vorm van een leerwerkboek en zijn 
ook digitaal leverbaar. de leerwerkboek-editie van de 
vMbo-methode is tevens bruikbaar binnen Lwoo. 

onderwijsleermiddelen per leerjaar
• Leerwerkboek
• docentenhandleiding
• toetsenbank voor docenten die de methode 

  klassikaal gebruiken
• website-ondersteuning www.damon.nl/standpunt
• digitaal leverbaar via app4Learning
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VERNIEUWD

inhoud Deel 2
hst 1 schoonheid, uiterlijk en mode
hst 2 natuur en milieu
hst 3 islam
hst 4 seksualiteit
hst 5 dood
hst 6 waarden en normen (ethiek)

inhoud Deel 3
hst 1 popmuziek
hst 2 humanisme
hst 3 relaties
hst 4 sport
hst 5 beroepsethiek
hst 6 beroepshouding

Levensbeschouwing 4

Inhoud

Uitingen van 
levensbeschouwing 30

Het jodendom 56

Het christendom 76

Wie ben ik? 102

Liefde en 
vriendschap 124

hoofdstuk

1

hoofdstuk

2

hoofdstuk

3

hoofdstuk

4

hoofdstuk

5

hoofdstuk

6

doelgroep 
vMbo 1, 2 en 3 (ook Lwoo)

auteur 
jan de Leeuw

Zie voor meer informatie: www.damon.nl/standpunt of www.damon-educatie.nl



inhoud Standpunt HAVO/VWO

inhoud Deel 1
hst 1 de levensbeschouwelijke kijk
hst 2 de buitenkant van levensbeschouwing
hst 3 het jodendom
hst 4 het christendom
hst 5 begin van het leven
hst 6 wie ben ik?

inhoud Deel 2
hst 1 natuur en milieu 
hst 2 Levensbeschouwing en communicatie
hst 3 schoonheid en uiterlijk
hst 4 islam
hst 5 taal en levensbeschouwing
hst 6 seksualiteit

inhoud Deel 3
hst 1 dood
hst 2 waarden, normen en cultuur
hst 3 humanisme
hst 4 sport
hst 5 god
hst 6 relaties

onderwijsleermiddelen per leerjaar
• Leerwerkboek
• docentenhandleiding
• toetsenbank voor docenten die 
 de methode klassikaal gebruiken
• website-ondersteuning 
 www.damon.nl/standpunt
• digitaal leverbaar via  
 app4Learning

Leerwerkboek
in het leerwerkboek van Standpunt voor VMBO en 
Standpunt voor HAVO/VWO worden de instructie-
teksten samen met de verwerkingsopdrachten in één 
boek aangeboden. de instructieteksten zijn met het 
oog op de doelgroep kort gehouden en de opdrachten 
staan steeds direct bij de betreffende tekst.
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doelgroep 
havo/vwo 1, 2 en 3

auteur 
jan de Leeuw

Zie voor meer informatie: www.damon.nl/standpunt of www.damon-educatie.nl



Wikken & Wegen

de leerwerkboekjes van Wikken & Wegen kennen 
ieder een beperkte thematiek. dat biedt de 
mogelijkheid ze naadloos in te passen bij vakken als 
levensbeschouwing, ethiek of mens en maatschappij. 

de beperkte omvang maakt dat de deeltjes ideaal 
inzetbaar zijn binnen een één-uurs-vak. bij meer 
contacturen kan een afzonderlijk deeltje gebruikt 
worden naast andere lesstof of er kan gekozen 
worden voor een combinatie van deeltjes.

 inhoud Basisbegrippen levensbeschouwing 
 inleiding kennismaken met Wikken & Wegen 
 hst 1 Levensvragen en levensbeschouwing 
 hst 2 rituelen en symbolen 
 hst 3 Feesten en levensbeschouwing 
 begrippenlijst

 
 inhoud Mijn levensbeschouwing 
 inleiding 
 hst 1 over wat belangrijk is in je leven 
 hst 2 nadenken over gelukkig worden 
 hst 3 samen op de wereld 
 begrippenlijst

 inhoud Basisbegrippen ethiek
 hst 1 waarden en normen 
 hst 2 hoofdwaarden in onze samenleving
 hst 3 over deugden
 begrippenlijst

onderwijsleermiddelen
• Leerwerkboekjes van 84-96 bladzijden
• docentenhandleiding
• toetsenbank voor docenten die de methode klassikaal gebruiken

doelgroep
Leerjaren 1, 2 en 3 van de basisvorming havo/vwo

Zie voor meer informatie: www.damon-educatie.nl
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Doordenken

Doordenken is een kennismaking met een filosofische 
benadering van de werkelijkheid en bedoeld voor klas 1 
of 2 van het voortgezet onderwijs. 
Doordenken kan als introductie zinvol gebruikt worden 
op scholen die filosofie als eindexamenvak aanbieden 
binnen het tweede fase onderwijs. daarnaast wordt ook 
tegemoet gekomen aan de behoefte aan burgerschap en 
verantwoordelijk handelen.
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inhoud
hst 1 wat is filosofie?
hst 2 wat is de mens?
hst 3 over goed en kwaad
hst 4 hoofdwaarden in onze samenleving
hst 5 wat kun je zeker weten?

onderwijsleermiddelen per leerjaar
• Leerboek
• werkboek
• docentenhandleiding
• toetsenbank voor docenten die de methode klassikaal gebruiken

doelgroep
Leerjaren 1, 2 of 3 van de basisvorming havo/vwo

Zie voor meer informatie: www.damon-educatie.nl

WNW deel 3b

Wegen naar Wijsheid 3b is een inleiding in de filosofie en 
bedoeld voor klas 3 van het voortgezet onderwijs. 
 
 inhoud
 hst 1  wat is filosofie? 
 hst 2  wat kun je zeker weten? 
 hst 3  redeneren en argumenteren 
 hst 4  denken over de mens 
 hst 5  over waarden en normen 
 hst 6  kort historisch overzicht van de westerse filosofie 
 hst 7  niet-westerse filosofie i: taoïsme en confucianisme 
 hst 8  niet-westerse filosofie ii: hindoeïsme en boeddhisme 
 hst 9  niet-westerse filosofie iii: islamitische filosofie



8

Zin in Zin

Zin in zin is een ideale methode voor 
docenten die kiezen voor een ver 
doorgevoerde vorm van zelfstandig 
studeren. Maar ook leraren die een meer 
klassieke didactiek hanteren kunnen zeker 
uit de voeten met deze methode. 

kenmerken
• een methode voor de tweede fase 
havo én vwo: ieder hoofdstuk bevat 
verdiepingsstof voor de vwo-leerling in de 
vorm van aparte paragrafen.

• een eigen website met nieuws, index, werkvormen (debatteren en een werkstuk maken) 
aanvullende stoffen en opdrachten.

•  een bij de actualiteit aansluitend hoofdstuk over social Media en de digitale wereld.
• een inhoudelijke opzet die gelegenheid biedt voor ieder van de vier profielen een specifiek 
 leerprogramma aan te bieden.

inhoud 

algemene hoofdstukken 
hst 1 heeft het leven zin?
hst 2 wie is de mens?
hst 3 inleiding ethiek
hst 4 deugden, helden en verhalen

profielspecifieke hoofdstukken
hst 5 social Media en de digitale wereld (n&t, c&M, e&M)
hst 6 genetische manipulatie bij mensen (c&M, n&t, n&g)
hst 7 euthanasie en voltooid leven (n&g, n&t, c&M)
hst 8 reclame (e&M, c&M) 
hst 9 bedrijfsethiek en Mvo (e&M)
hst 10 geweld

onderwijsleermiddelen per leerjaar
• Leerboek •  docentenhandleiding • toetsenbank voor docenten die de methode klassikaal 
gebruiken •  website-ondersteuning www.damon.nl/zininzin •  digitaal via app4Learning

auteur 
jan de Leeuw

Zie voor meer informatie: www.damon.nl/zininzin of www.damon-educatie.nl
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Wijs Worden tweede fase

Wijs Worden voor de tweede fase is 
een grondig herziene versie van de 
oorspronkelijke uitgave uit 2011. binnen deze 
opzet is bijzondere aandacht voor 
ethiek en burgerschap.

kenmerken
•  Wijs Worden tweede fase bevat 
naast algemene hoofdstukken enkele 
hoofdstukken die aansluiten bij ieder van de 
vier profielen. 
•  de inhoud bouwt voort op basisbegrippen 

en -vaardigheden van levensbeschouwing en ethiek die in de onderbouw werden geleerd.
•  de inhoudelijke opzet komt meer dan de editie uit 2011 tegemoet aan de behoefte aan 

ethiek en burgerschap. daartoe werden enkele nieuwe hoofdstukken ontwikkeld.

 inhoud

 algemene hoofdstukken profielspecifieke hoofdstukken
 hst 1 het menselijk bestaan  hst 5 Mens en techniek
 hst 2 ethiek hst 6 economie en rechtvaardigheid
 hst 3 vier hoofdwaarden hst 7 Man en vrouw 
 hst 4 wereldburger  hst 8 Zorg
   hst 9 god, iets, niets
     
docentenhandleiding
de uitvoerige docentenhandleiding bevat:
1. ruim beargumenteerde antwoorden bij de opdrachten,
2. meerdere antwoordsuggesties bij min of meer open vragen. deze antwoordsuggesties 

bieden evenzovele mogelijkheden om een discussie of (socratisch) gesprek vlot te trekken.
3. didactische tips,
4. uitvoerige toelichtingen en achtergrondinformatie bij de stof,
kortom, onmisbaar bij een goede lesvoorbereiding.

onderwijsleermiddelen
• Leerboek • docentenhandleiding • digitaal leverbaar via app4Learning •  toetsenbank 
voor docenten die de methode klassikaal hebben voorgeschreven.

doelgroep
tweede fase havo en vwo levensbeschouwing, ethiek en filosofie.
de verschillende hoofdstukken bevatten verdiepingsparagrafen en verdiepingsopdrachten 
met name voor gebruik binnen het vwo.
Zie voor meer informatie: www.damon-educatie.nl
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Vrij zicht op...

belangrijke waarden van onze cultuur als vrijheid, zelfbeschikking, 
gelijkheid, emancipatie, tolerantie en democratie spelen een 
doorslaggevende rol bij de verschillende thema’s van Vrij zicht op. tegelijk 
worden deze waarden kritisch bevraagd.

voor de serie Vrij zicht op kunnen de volgende doelen vermeld worden.
•  Leerlingen kunnen aanwezige levensbeschouwelijke en ethische voor-

onderstellingen opsporen bij uitgangspunten van maatschappelijke 
organisaties, politieke partijen en bij (in populair weergegeven) weten-
schappelijke theorieën.

•  Leerlingen kunnen hedendaagse levensbeschouwelijke/ethische 
houdingen, argumentaties en standpunten, plaatsen binnen het 
perspectief van het ontstaan van de moderne maatschappij met haar 
specifieke kenmerken.

•   Leerlingen kunnen mede op basis van deze vaardigheden en inzichten 
kritisch reflecteren op levensbeschouwelijke en ethische argumenta-
ties van anderen en van zichzelf.

serie projecten 
• op het snijvlak van maatschappij, levensbeschouwing, ethiek en 
 burgerschap.
•  voor schoolvakken waar ruimte is voor reflectie.
•  waarbij de docent een eigen leerlijn kan samenstellen.

onderwijsleermiddelen per leerjaar
• Leerboek, docentenhandleiding
• toetsenbank voor docenten die de methode klassikaal gebruiken 
 (ethiek, straf,  christendom, god, hindoeïsme/boeddhisme)

doelgroep
• tweede fase havo en vwo godsdienst,levensbeschouwing, filosofie 
 of mens en maatschappij
• diverse onderwijstypen voor jong volwassenen

auteurs 
dr. ton vink • prof.dr. paul van der velde • dr. jos van de Laar
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inhoud vrij zicht op ethiek 
hst 1 inleiding in de ethiek
hst 2 vier hoofdwaarden 
hst 3 Mens en techniek
hst 4 economie en rechtvaardigheid
hst 5 Ziekte, zorg en eigen verantwoordelijkheid

inhoud vZo humanisme
voorwoord: iedere mens een humanist?
hst 1    een definitie van humanisme
hst 2    geschiedenis en hoofdfiguren 
 van het humanisme
hst 3    belangrijke thema’s uit het humanisme
hst 4    humanisme in de maatschappelijke praktijk

inhoud vZo straf
algemene inleiding
hst 1    vrijheid, schuld, straf
hst 2    straf en boete
hst 3    geschiedenis van het straffen
hst 4    waarom straffen?
hst 5    dader en slachtoffer
hst 6    de doodstraf

inhoud vZo hindoeïsme en boeddhisme
voorwoord 
deel 1  hindoeïsme
hst 1  kennismaking met het hindoeïsme 
hst 2  ontstaan en geschiedenis van 
 het hindoeïsme
hst 3  33 miljoen hindoegoden 
hst 4  rituelen en bijzondere plaatsen 
hst 5  heilige schriften van het hindoeïsme 
hst 6  hindoeïsme en maatschappij 
hst 7  hindoeïsme in de lage landen 
deel 2 boeddhisme
hst 1  het leven van de boeddha 
hst 2  verbreiding van het boeddhisme 
hst 3  de leer van de boeddha 
hst 4  Meditatie, regels en kloosterleven 
hst 5  hedendaags boeddhisme 

inhoud vZo god
hst 1  inleiding 
hst 2  de weg naar het monotheïsme 
hst 3  god bij de geboorte van de 
 moderne natuurwetenschap 
hst 4  god en de opkomst van de evolutietheorie 
hst 5  god in onze tijd 
hst 6  wetenschap: antwoord op alle vragen? 
hst 7  wetenschap en de vraag naar god

inhoud vZo jodendom
hst 1  Leer, leven en identiteit
hst 2  een blik op de geschiedenis
hst 3  de geschriften
hst 4  stromingen
hst 5  de joodse wereldbeschouwing
hst 6  Feesten en gebruiken
hst 7  tempel en synagoge
hst 8 wetenschap, cultuur en levensbeschouwing
hst 9  Moeder aller conflicten

inhoud vZo christendom
voorwoord 
hst 1  over het ontstaan van het christendom 
hst 2  op zoek naar de historische jezus 
hst 3  van jezus naar de leer over jezus 
hst 4  van de beweging rond jezus tot 
 machtige staatskerk 
hst 5  over paus en keizer, troon en altaar, 
 kerk en staat 
hst 6  de reformatie 
hst 7 christendom en de moderne tijd
hst 8 over een geprivatiseerd christendom
hst 9 nadenken over de toekomst van 
 het christendom

inhoud vZo islam
hst 1  geschiedenis van de islam
hst 2  belangrijke begrippen uit de islam
hst 3  de vijf zuilen van de islam
hst 4  de vijf zuilen van de iman
hst 5  de moskee
hst 6  de wereld volgens de islam
hst 7  omstreden kwesties voor de islam
hst 8  wetenschap en cultuur in de islam
hst 9  de islam in nederland
hst 10  de islam in de eenentwintigste eeuw
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 inhoud wegen naar wijsheid

 inhoud wnw deel 1
 hst 1  Levensbeschouwing en filosofie
 hst 2  wie ben ik?
 hst 3  jodendom, christendom en islam: kennismaking
 hst 4  jodendom, christendom en islam: verdieping
 hst 5  Levensbeschouwelijk communiceren
 hst 6  omgaan met elkaar

 inhoud wnw deel 3b, inleiding in de filosofie
 hst 1  wat is filosofie? 
 hst 2  wat kun je zeker weten? 
 hst 3  redeneren en argumenteren 
 hst 4  denken over de mens 
 hst 5  over waarden en normen 
 hst 6  kort historisch overzicht van de westerse filosofie 
 hst 7  niet-westerse filosofie i: taoïsme en confucianisme 
 hst 8  niet-westerse filosofie ii: hindoeïsme en boeddhisme 
 hst 9  niet-westerse filosofie iii: islamitische filosofie

onderwijsleermiddelen per leerjaar
•  theorieboek 
• verwerkingsboek 
•  docentenhandleiding
doelgroep havo 4-5
auteur dr. philippe boekstal

inhoud wij denken over denken, 
handelen en voelen
deel 1 de mens
deel 2 het goede
deel 3 het samenleven

inhoud wij denken over de mens 
en het goede
deel 1 de mens
deel 2 het goede

•  theorieboek
•  verwerkingsboek
• theorieboek digitaal leverbaar 
 via app4Learning
doelgroep vwo 4-5-6
auteur dr. philippe boekstal 

inhoud wij denken over kennis 
en wetenschap
deel 1 kennis
deel 2 wetenschap

•  theorieboek 
•  verwerkingsboek 
doelgroep vwo 4-5-6
auteur dr. philippe boekstal

Zie voor meer informatie: www.damon-educatie.nl
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Overzicht schoolmethoden voor het voortgezet onderwijs
2023-2024

   ISB-nummer boek    Digitaal (e-nummers) 

Wijs Worden VMBO
deel 1 leerwerkboek  978 94 6036 234 7 € 16,95 978 94 6036 455 6 € 12,50

deel 1 docentenhandleiding  978 94 6036 237 8 € 22,95

deel 2 leerwerkboek  978 94 6036 235 4 € 16,95 978 94 6036 456 3 € 12,50

deel 2 docentenhandleiding  978 94 6036 238 5 € 22,95

deel 3 leerwerkboek  978 94 6036 236 1 € 16,95 978 94 6036 457 0 € 12,50

deel 3 docentenhandleiding  978 94 6036 239 2 € 22,95

Wijs Worden Basis Havo/VWO 

deel 1 leerwerkboek (ed. 2023)  978 94 6036 282 8 € 17,95 978 94 6036 502 7 € 12,50

deel 1 docentenhandleiding  978 94 6036 285 9 € 22,95

deel 2 leerwerkboek  978 94 6036 173 9 € 17,95 978 94 6036 452 5 € 12,50

deel 2 docentenhandleiding   978 94 6036 176 0 € 22,95

deel 3 leerwerkboek   978 94 6036 174 6 € 17,95 978 94 6036 453 2 € 12,50

deel 3 docentenhandleiding  978 94 6036 177 7 € 22,95

WWB selectie leerwerkboek  978 94 6036 078 7 € 18,95 978 94 6036 454 9 € 13,95

WWB selectie docentenhandleiding  978 94 6036 079 4 € 25,95

Wijs Worden VWO
deel 1 leerboek  978 94 6036 264 4 € 24,95 978 94 6036 464 8 € 10,00

deel 1 werkboek  978 94 6036 265 1 € 13,95 978 94 6036 465 5 € 9,50

deel 1 docentenhandleiding  978 94 6036 270 5 € 25,95

deel 2 leerboek  978 94 6036 266 8 € 24,95 978 94 6036 466 2 € 10,00

deel 2 werkboek  978 94 6036 267 5 € 13,95 978 94 6036 467 9 € 9,50

deel 2 docentenhandleiding  978 94 6036 271 2 € 25,95

deel 3 leerboek  978 94 6036 268 2 € 24,95 978 94 6036 468 6 € 10,00

deel 3 werkboek  978 94 6036 269 9 € 13,95 978 94 6036 469 3 € 9,50

deel 3 docentenhandleiding  978 94 6036 272 9 € 25,95

Wijs Worden 2e fase
leerboek    978 94 6036 259 0 € 38,95 978 94 6036 471 6 € 13,95

docentenhandleiding   978 94 6036 260 6 € 25,95

Zie voor meer informatie: www.damon-educatie.nl
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   ISB-nummer boek    Digitaal (e-nummers) 

Standpunt VMBO
deel 1 leerwerkboek (ed. 2023)  978 94 6036 294 1 €  17,95 978 94 6036 508 9 € 13,95

deel 1 docentenhandleiding   978 94 6036 297 2 € 22,95

deel 2 leerwerkboek   978 94 6036 202 6 € 17,95 978 94 6036 476 1 € 13,95

deel 2 docentenhandleiding   978 94 6036 205 7 € 22,95

deel 3 leerwerkboek   978 94 6036 203 3 € 17,95 978 94 6036 477 8 € 13,95

deel 3 docentenhandleiding   978 94 6036 206 4 € 22,95

Standpunt HAVO/VWO
deel 1 leerwerkboek  978 94 6036 112 8 €  18,95 978 94 6036 478 5 € 14,95

deel 1 docentenhandleiding   978 94 6036 115 9 € 22,95

deel 2 leerwerkboek  978 94 6036 113 5 €  18,95 978 94 6036 479 2 € 14,95

deel 2 docentenhandleiding   978 94 6036 116 6 € 22,95

deel 3 leerwerkboek  978 94 6036 114 2 €  18,95 978 94 6036 480 8 € 14,95

deel 3 docentenhandleiding   978 94 6036 117 3 € 22,95

Zin in Zin
leerboek  978 94 6036 257 6  € 38,95 978 94 6036 494 5 € 13,95

docentenhandleiding  978 94 6036 258 3  € 25,95

Wikken & Wegen
Basisbegrippen levensbeschouwing

leerwerkboek  978 94 6036 251 4 € 13,95  

docentenhandleiding  978 94 6036 252 1 € 20,95

Basisbegrippen ethiek

leerwerkboek  978 94 6036 253 8 € 13,95 

docentenhandleiding  978 94 6036 254 5 € 20,95

Mijn levensbeschouwing

leerwerkboek  978 94 6036 255 2 € 13,95 

docentenhandleiding  978 94 6036 256 9 € 20,95

Wegen Naar Wijsheid
deel 1 leerboek  978 90 5573 755 0 € 24,95 978 94 6036 481 5 € 10,00 

deel 1 werkboek  978 90 5573 756 7 € 12,95 

deel 1 docentenhandleiding  978 90 5573 757 4 € 23,95

deel 3B leerboek  978 94 6036 044 2 € 25,95  978 94 6036 487 7 € 10,00

deel 3B werkboek  978 94 6036 045 9 € 12,95 978 94 6036 488 4 € 9,50

deel 3B docentenhandleiding  978 90 5573 763 5 € 23,95

Ways To Wisdom

deel 1 workbook  978 90 5573 955 4 € 12,95
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   ISB-nummer boek    Digitaal (e-nummers) 

Vrij Zicht op…
Ethiek, leerboek  978 94 6036 262 0 € 18,95

Ethiek, docentenhandleiding  978 94 6036 263 7 € 20,95

Humanisme, leerboek  978 94 6036 085 5 € 14,95

Humanisme, docentenhandleiding  978 94 6036 105 0 € 20,95

Straf, leerboek  978 94 6036 084 8 € 14,95

Straf, docentenhandleiding  978 94 6036 104 3 € 20,95

Hindoeïsme/boeddhisme, leerboek  978 94 6036 086 2 € 15,95

Hindoeïsme/boeddhisme, doc.hdl.  978 94 6036 107 4 € 20,95

God, leerboek  978 94 6036 089 3 € 16,95

God, docentenhandleiding  978 94 6036 092 3 € 20,95

Jodendom, leerboek  978 94 6036 247 7 € 16,95

Jodendom, docentenhandleiding  978 94 6036 248 4 € 20,95

Christendom, leerboek  978 94 6036 088 6 € 16,95

Christendom, docentenhandleiding  978 94 6036 090 9 € 20,95

Islam, leerboek  978 94 6036 096 1 € 16,95

Islam, docentenhandleiding  978 94 6036 097 8 € 20,95

Doordenken 

leerboek   978 94 6036 073 2 € 23,95

werkboek   978 94 6036 074 9 € 13,95

docentenhandleiding  978 94 6036 075 6 € 22,95

Wij denken over…
mens en goede theorieboek  978 94 6036 012 1 € 25,95 978 94 6036 491 4 € 13,95

mens en goede verw.boek  978 94 6036 013 8 € 17,95

kennis en wetenschap, theorieboek  978 90 5573 865 6 € 25,95

kennis en wetenschap, verw.boek  978 90 5573 879 3 € 17,95

denken, handelen en voelen 

theorieboek  978 90 5573 867 0 € 25,95 

verwerkingsboek  978 90 5573 869 4 € 16,95 

docentenhandleiding  978 90 5573 871 7 € 25,95
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   ISB-nummer boek    Digitaal (e-nummers) 

Wijs Worden Basis 
deel 1 leerwerkboek (ed. 2014)  978 94 6036 172 2 € 17,95 978 94 6036 451 8 € 12,50

deel 1 docentenhandleiding  978 94 6036 175 3 € 22,95

Wijs Worden  VWO editie 2012-2014
deel 1 leerboek   978 94 6036 032 9 € 24,95 978 94 6036 458 7 € 10,00

deel 1 werkboek   978 94 6036 033 6 € 13,95 978 94 6036 459 4 € 9,50

deel 1 docentenhandleiding   978 94 6036 034 3 € 25,95

deel 2 leerboek   978 94 6036 035 0 € 24,95 978 94 6036 460 0 € 10,00 

deel 2 werkboek   978 94 6036 036 7 € 13,95 978 94 6036 461 7 € 9,50

deel 2 docentenhandleiding   978 94 6036 037 4 € 25,95

deel 3 leerboek   978 94 6036 038 1 € 24,95 978 94 6036 462 4 € 10,00 

deel 3 werkboek   978 94 6036 039 8 € 13,95 978 94 6036 463 1 € 9,50

deel 3 docentenhandleiding   978 94 6036 040 4 € 25,95

Standpunt VMBO
deel 1 leerwerkboek (ed. 2015)  978 94 6036 201 9 €  17,95 978 94 6036 475 4 € 13,95

deel 1 docentenhandleiding   978 94 6036 204 0 € 22,95

Raadpleeg voor actuele gegevens van uitgaven die niet in deze lijst staan de website: www.damon-educatie.nl 

of neem contact op met de uitgeverij: info@damon-educatie.nl.

Leveringsvoorwaarden

Beoordelingsexemplaren, gebruikersexemplaren
U kunt als docent(e) in het voortgezet onderwijs beoordelingsexemplaren aanvragen van 
leerlingenboeken. 
U ontvangt dan 50% korting op de winkelprijs van het leer- en/of werkboek of leerwerkboek. 
Op docentenhandleidingen worden geen kortingen gegeven. 
Bij klassikale invoering ontvangt de docent(e) de leer- en werkboeken of leerwerkboeken van 
de betreffende methode gratis (gebruikersexemplaren). Tevens kan hij/zij toegang krijgen tot 
het afgeschermde gedeelte van de websites voor extra informatie en toetsenbanken. Daartoe 
dient een boekenlijst van het schooljaar 2023-2024 aan info@damon-educatie.nl gezonden te 
worden. 
Indien gewenst worden de toetsenbanken separaat via mail toegezonden. 
Zie tevens de leveringsvoorwaarden op de website: www.damon-educatie.nl

Bestellen via de website
U kunt de boeken ook via de website bestellen:
• voor Standpunt: www.damon.nl/standpunt
• voor Wijs Worden: www.damon.nl/wijsworden 
• voor Zin in Zin: www.damon.nl/zininzin
• alle methoden vindt u ook op: www.damon-educatie.nl

Bestellingen worden zo spoedig mogelijk verwerkt. Gratis verzending binnen Nederland.
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