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N. De Keyser

L. Driesen

Weer eensgezind

Het verhaal van Thomas

in een nieuw samengesteld gezin

Lees- en werkboek voor echtscheidings
kinderen, ouders en begeleiders

ISBN 978-90-441-3564-0
NUR 755
16 x 24 cm
ca. 150 blz. + weblink
ca. € 20,verschijnt in oktober

Bij nieuw samengestelde gezinnen is er vaak behoefte aan inzichten in de specifieke dynamiek van het nieuwe gezin, die heel
anders is dan in het oorspronkelijke kerngezin. Onder meer de
rol die je opneemt als stiefouder en als ouder, hoe je de opvoeding
van eigen kinderen en stiefkinderen op een goede manier aanpakt, hoe je omgaat met de afwezige ouder, hoe je vlot communiceert, wat je doet bij conflicten, … zijn thema’s die alle aandacht
vragen. Duidelijkheid is noodzakelijk, vooraleer er moeilijkheden
de kop opsteken. Maar ook voor wie al een tijd een nieuw samengesteld gezin vormt, bevat het boek nuttige informatie om het
dagelijkse leven van alle gezinsleden te optimaliseren.
De auteur steunt haar standpunten op de systeemtheorie, de zelfdeterminatietheorie, wetenschappelijk onderzoek en haar eigen
ervaringen als gezinsbegeleider. Zij biedt daarbij ook een online
tool aan.
Uit de Inhoud:

Voorstelling gezinnen – Gezinspatronen – Rollen en subsystemen in het nieuwe gezin – Elkaars en eigen kinderen samen
opvoeden – Cirkel rond het nieuwe gezin – Communicatie en
conflictstijlen – Praktische overwegingen – Eindconclusie.
Nele De Keyser, psychologe, coördineert Orato, een initiatief voor
gezinsbegeleiding, gevestigd in Hasselt, waarbij zij gespecialiseerd is in ondersteuning van nieuw samengestelde gezinnen.

Vierde, opnieuw herziene
druk
ISBN 978-90-441-3566-4
NUR 767
16 x 24 cm
ca. 160 blz.
ca. € 20,verschijnt in december

Als ouders scheiden, is dat voor kinderen een ingrijpend gebeuren dat ze moeten verwerken. Vele gedachten en gevoelens steken
de kop op. Ook een loyaliteitsconflict kan optreden. Ieder kind zal
de echtscheiding van zijn ouders op zijn eigen manier verwerken. Thomas, een jongen van 11 jaar, vertelt in zijn Dagboek hoe
hij omgaat met de scheiding van zijn ouders. Hij schrijft over
de echtelijke ruzies van zijn ouders, de echtscheiding zelf en het
nieuw samengesteld gezin van zijn moeder.
Dit boek is bestemd voor ouders, leraars, opvoeders en andere
begeleiders, en ook voor de kinderen zelf. Het is zowel een leesboek als een werkboek. Volwassenen kunnen het samen met de
kinderen lezen. De vragen in het boek zijn een leidraad om met
kinderen over de echtscheiding van hun ouders te praten. Echtscheidingskinderen zullen ongetwijfeld heel wat van hun eigen
ervaringen herkennen in het verhaal van Thomas. Zij leren om
hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Dat helpt
hen om de scheiding van hun ouders beter te verwerken. Ouders,
leraars en andere begeleiders leren de belevingswereld van echtscheidingskinderen beter kennen en begrijpen. Dat helpt hen om
de kinderen beter te begeleiden.
Uit de Inhoud:

De ouders van Thomas maken steeds meer ruzie – De ouders
van Thomas gaan scheiden – Nieuw samengestelde gezin van
Thomas – Nawoord.
Ludo Driesen is klinisch kinder- en jeugdpsycholoog en gedragstherapeut. Hij werkte ruim 38 jaar in het Centrum Geestelijke
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Gezondheidszorg / litp Campus Noord-Limburg in Overpelt. Hij
publiceerde eerder bij Garant diverse boeken omtrent psychologische problemen bij kinderen en adolescenten.

D. Luyten, H. Van Crombrugge
& K. Emmery (Red.)

Het gezin in Vlaanderen 2.0
Over het eigene van gezinnen
en gezinsbeleid
Reeks: Gezinnen, Relaties en
Opvoeding, nr. 3
ISBN 978-90-441-3523-7
NUR 755
17 x 24 cm
311 blz.
€ 38,50
verschenen

Deze publicatie onderzoekt hoe gezinnen de laatste 50 jaar evolueerden en wat dit betekent voor het gezinsbeleid in Vlaanderen.
Wat is een gezin? Toen was die vraag vrij eenvoudig te beantwoorden. Ondertussen maakte onze maatschappij een enorme
evolutie door. Mannen en vrouwen volgen niet meer de voorgeschreven paden en ook gezinnen zijn diverser dan ooit. Nieuw
samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen, feitelijke gezinnen,
gezinnen met een migratieachtergrond, … het concept ‘gezin’ is
volop in beweging. Hoe kan het gezinsbeleid inspelen op die
voortdurende evolutie? Is er behoefte aan een nieuwe definitie
van gezin?
De vele vragen werden voorgelegd aan academici, hulpverleners
en middenveldorganisaties. Het resultaat is een veelkleurig portret vol uitdagingen. En kansen, want in al hun diversiteit zijn
gezinnen in deze rusteloze tijden meer dan ooit haarden van
verbondenheid. Verschillende auteurs pleiten ervoor om gezinsvriendelijke maatregelen los te koppelen van een bepaalde gezinsvorm. Misschien zijn mensen- en kinderrechten een beter
uitgangspunt voor de bescherming van alle gezinnen van vandaag?
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Uit de Inhoud:

D. Luyten, H. Van Crombrugge & K. Emmery: Wat is gezin? –
E. Lodewijckx & D. Luyten: Vijftig jaar evolutie van huishoudens
in Vlaanderen – M. Corijn: Evolutie van partnerschap en ouderschap in Vlaanderen – D. Luyten & S. Eggermont: Maatschappij, gezinspolitiek en familierecht – P. Schaafsma: ‘Het blijft
toch familie’. Nadenken over wat eigen is aan gezin vanuit het
perspectief van de familieband – J. Dewispelaere: Liefde en tijd
in partnerrelaties. Inspiratie voor een toekomstgericht (gezins)beleid – A. Rigo & J. Stuy: Familie als patiënt? Ethische vragen bij
het niet-communiceren van genetische informatie binnen families – H. Van Crombrugge & B. Vanobbergen: Gezinsbeleid en de
rechten van het kind – Ph. Noens & S. Ramaekers: Gezin als pedagogische situ-atie – K. Lecoyer: Intersectionele kijk op familiale
geschillen in Belgische moslimgezinnen. Welke implicaties voor
een emancipatorisch gezinsbeleid? – W. Dekker: Refamilization?
Over de betekenis van de nieuwe zorgideologie voor netwerk, gezin en familie – A. Adé: Meningen over gezin en gezinsbeleid
– D. Luyten, H. Van Crombrugge & K. Emmery: Wat zijn gezinnen?
Dirk Luyten, doctor in de sociale wetenschappen en master in de
stedenbouw en ruimtelijke planning, is lector gezinsbeleid aan
de Opleiding Gezinswetenschappen en onderzoeker bij het kenniscentrum HIG–Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
van de Hogeschool Odisee in Brussel. Hans Van Crombrugge,
doctor in de pedagogische wetenschappen, is hoofdlector aan
deze opleiding en verbonden aan het genoemde kenniscentrum.
Kathleen Emmery, master in de criminologie, is coördinator van
het HIG en doet er onderzoek naar gezinsbeleid in Vlaanderen.

GPRC
Guaranteed Peer Reviewed Content
Voor daartoe aangewezen
publicaties past Garant een
procedure toe die leidt tot
de toekenning van
het GPRC-label

Garant-publicaties
zijn verkrijgbaar
rechtstreeks bij de uitgever,
via de boekhandelaar,
langs vele internetboekhandels.
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P. Anthone, H. Ballegeer, E. Deceur,
J. Decoene, S. Lambrecht,
F. Myny, G. Pollin, G. Roets
& K. Timmermans (Red.)

Van buurtwerk 2.0 naar
buurtwerk 3.0

J. Devlieghere & R. Roose

De mythe van rationalisering
Over creativiteit en ambiguïteit in
het sociaal werk
ISBN 978-90-441-3565-7
NUR 752
16 x 24 cm
ca. 140 blz.
ca. € 20,verschijnt in december

Krijtlijnen tussen verleden, heden
en toekomst
ISBN 978-90-441-3568-8
NUR 740
17 x 24 cm
geïllustreerd
148 blz.
€ 20,verschijnt in oktober

Anno 2017 bestaat het Brugse buurtwerk net geen dertig jaar. Dit
boek is het resultaat van een inspirerend visietraject waarin werd
teruggeblikt op de historische wortels van het buurtwerk, kritisch
werd gereflecteerd over hedendaagse uitdagingen en complexiteiten, en stevige toekomstscenario’s werden verbeeld.
Uit de Inhoud:

Brugse buurtwerk 2.0 – Historische en hedendaagse wortels van
het buurtwerk – Particuliere identiteit van het buurtwerk – Volkstuintjes en veiligheid – Politisering in het buurtwerk – Buurtwerk
en netvorming – Buurtgerichte zorg – Aandachtsgebieden versterken – Werken aan actieve buurten – Daar waar we naartoe
gaan, hebben we geen wegen nodig.
Met Voorwoord van Renaat Landuyt en Dolores David, resp. burgemeester en schepen van Brugge.
Patrick Anthone, Hilde Ballegeer, Evelyne Deceur, Stefaan Lambrecht, Frank Myny, Geert Pollin, Griet Roels en Koen Timmerman zijn allen betrokken in de sector van de sociale pedagogiek
of aanverwante werkterreinen.

Het sociaal werk wordt steeds vaker geconfronteerd met de vraag
naar rationalisering en vooral naar overrationalisering. Dit uit
zich in een amalgaan aan procedures, protocollen, richtlijnen,
methodes en regels die proberen om het sociaal werk voor te
structureren. In dit boek lichten de auteurs toe hoe deze tendens
is ontstaan, welke gevolgen hij heeft en hoe sociaal werkers ermee omgaan in hun dagelijkse praktijk. Op basis hiervan pleiten
de auteurs dan ook voor een ontgrenzende benadering van sociaal werk als een Blije Sisyfus.
Het boek combineert theoretische concepten zoals discretionaire
ruimte, verantwoording, transparantie en ambiguïteit met praktijkvoorbeelden die spruiten uit wetenschappelijk onderzoek. Op
die manier wordt de overrationalisering van het sociaal werk tastbaar gemaakt voor zowel onderzoekers, beleidsmakers, sociaal
werkers als voor studenten.
Uit de Inhoud:

Overrationalisering van het sociaal werk – Gebruik van elektronische informatiesystemen – Vlaamse jeugdhulp als casestudy –
Discretionaire ruimte – Verhalen uit de praktijk – Sociaal werker
als Blije Sisyfus.
Jochen Devlieghere is als postdoctoraal onderzoeker verbonden
aan de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent. Rudi Roose doceert er Sociaal werk.
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A. Tellings

Doelmatig handelen door
pedagogen en psychologen
Discussies op het snijvlak van filosofie,
wetenschap en professionele praktijk
ISBN 978-90-441-3541-1
NUR 847/770
16 x 24 cm
94 blz.
€ 14,50
verschenen

Pedagogen en psychologen krijgen te maken met allerlei normatieve discussies. Zo worden ze geacht om ‘evidence-based’ te
werken en behoren ze te waken voor overdiagnosticering. Ook
krijgen ze met steeds meer partijen te maken. Ze moeten niet
alleen hun positie bepalen tegenover de cliënt en eventueel de
ouders, maar vaak ook tegenover oma die oppast, de voetbalcoach
die de jongere drie keer per week ziet, of de leidster op het kinderdagverblijf. We leven immers in een ‘participatiesamenleving’.
Dit boek geeft de professional inzicht in deze en soortgelijke discussies en helpt bij de standpuntbepaling. Het is bedoeld voor
hbo- en wo-opleidingen en voor reeds afgestudeerde pedagogen
en psychologen. Het bespreekt diagnosedruk en doelmatig handelen; autonomie, paternalisme en meerzijdige partijdigheid;
evidence-based werken; en terugkerende discussies in beleid en
ethiek. In het eerste hoofdstuk worden vier niveaus van professioneel denken en handelen besproken, die in de andere hoofdstukken geregeld terugkeren. Dit alles wordt met vele voorbeelden toegelicht. Het boek helpt bij de vorming van een doelmatig
handelende professional.
Uit de Inhoud:

Niveaus van denken en handelen – Diagnosedruk en doelmatig
handelen – Autonomie, paternalisme en meerzijdige partijdigheid – Evidence-based werken – Maatschappelijk geëngageerde
professional: terugkerende discussies in beleid en ethiek.
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Agnes Tellings is onderzoeker-docent aan het Behavioural Science Institute en aan de afdeling Pedagogische Wetenschappen
& Onderwijskunde van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

F. Meijers & K. Mittendorff (Red.)

Zelfreflectie in het hoger
onderwijs
ISBN 978-90-441-3529-9
NUR 841
17 x 24 cm
227 blz.
€ 27,90
verschenen

Beroepsbeoefenaars moeten in staat zijn om hun hele leven lang
na te denken over zichzelf en kritisch en zelfsturend te zijn in
hun eigen leerproces. Door te reflecteren op het eigen leren tijdens de opleiding zouden studenten meer gemotiveerd worden
voor hun eigen leerproces en persoonlijke ontwikkeling. En door
te reflecteren op de eigen persoonlijkheid en kwaliteiten zouden
studenten hun eigen motieven en ambities beter begrijpen en
daardoor betere studiekeuzes maken met minder studie-uitval
als gevolg. In de praktijk worden deze doelen echter (nog) niet
behaald.
Studenten blijken een hekel te hebben aan reflecteren. Onderwijsactiviteiten die geassocieerd worden met reflecteren, worden
door de meeste studenten (en docenten) niet serieus genomen. Er
lijkt sprake van ‘reflectiemoeheid’ en van tegenvallende opbrengsten. Vele docenten worstelen met de vraag wanneer er sprake is
van kwalitatief goede reflectie. Wanneer heeft een student beter
gereflecteerd dan een ander? Studenten, op hun beurt, weten niet
goed wat reflecteren precies inhoudt, terwijl hun docenten er als
vanzelfsprekend vanuit gaan dat ze al kunnen reflecteren of het
wel zullen leren door het gewoon (zelfstandig) te doen. Dit boek
behandelt de weerbarstige problematiek van (zelf)reflectie in het
onderwijs.
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Uit de Inhoud:

F. Meijers & K. Mittendorff: (Zelf)reflectie: inleiding – A. Draais
ma & K. Mittendorff: Betekenisvol reflecteren op verschillende
niveaus – P. Schröder-De Boer & D. Havinga-Heijs: Actieonderzoek bij een veranderproces van studieloopbaangesprekken – P.
de Boer & A. Hoeve: Reflectie op routine – R. Lengelle & S. Ashby: Schrijven als zelfontwikkeling – H. Muijen: Morele verbeeldingskracht in reflectie – M. de Ronde: Kikker is Kikker: reflecties
bij een prentenboek – R. Lengelle, F. Leijers & D. Hughes: Creatief schrijven voor een levensplan – R. Lengelle, T. Luken & F.
Meijers: Is zelfreflectie gevaarlijk? – T. Luken: Loopbaanreflectie
en onze hersenen.
Frans Meijers was lector Pedagogiek van de Beroepsvorming aan
de Haagse Hogeschool. Hij is directeur van Meijers Onderzoek &
Advies, symposium co-editor van de British Journal of Guidance
and Counselling en voorzitter van de Dialogical Self Academy. Hij
is gespecialiseerd op het gebied van loopbaanleren en identiteitsontwikkeling. Kariene Mittendorff, die promoveerde op de kwaliteit
van loopbaanbegeleiding, is associate lector Studieloopbaanbegeleiding bij Hogeschool Saxion. Ze is er projectleider van verschillende onderzoeken op het gebied van studieloopbaanbegeleiding,
studiesucces, de studiekeuzecheck en de kwaliteit van reflectie.

I. Pauw, P. van Lint, M. Gemmink,
W. Jongstra & M. Pillen

Een leraar als geen ander
Ontwikkeling van professionele identiteit van
leraren door verhalen
ISBN 978-90-441-3513-8
NUR 840
22,5 x 22,5 cm
253 blz. + weblink
€ 29,verschenen

Deze publicatie helpt de (aanstaande) leraar in zijn zoektocht
naar zijn professionele identiteit. Hij start met zijn eigen belangwekkende ervaringen in de klas, leert daar op samenhangende
wijze over te vertellen en vervolgens over die ervaringen na te
denken, er commentaar op te leveren en ten slotte verslag uit
te brengen van zijn zoektocht. Vertellen, ontwerpen, plannen en
structureren blijken essentiële denkactiviteiten in de ontwikke-

ling van de professionele identiteit. Die identiteit manifesteert
zich in de verhalen en heet daarom narratieve professionele identiteit. Het boek bevat een groot aantal voorbeelden en citaten uit
reële verhalen en verslagen van (aanstaande) leraren.
In eerste instantie is het boek bestemd voor studenten van lerarenopleidingen, maar het is evenzeer van dienst voor de ervaren
leraar. Leraren mogen immers nooit ophouden met na te denken
over hun professionele identiteit, die ze delen met vele leraren.
Iedere leraar is een leraar als elke andere, maar elke leraar is ook
een leraar als geen ander.
Uit de Inhoud:

Wat is een leraar? – Nadenken, identiteit en verhaal – Bouwstenen voor het verhaal en het verslag – Kenmerken van een personage – Van praatje tot instructie – Interactie – Inhoud van de
handeling – Kunst van het vragen stellen – Op zoek naar het
antwoord – Actieplan – Montage van het verslag, taalgebruik,
spelling en controle – Tijd, ruimte en hulpmiddelen – Op weg
naar het narratieve essay – Maatschappij als frame – Waarden,
emoties, wereldbeeld – Teleurstellingen, spanningen en lerende
houding – Nieuw perspectief: professioneel vermogen en leiderschap – Typen, rollen, leiderschapsvormen.
Ietje Pauw, Peter van Lint, Michelle Gemmink, Wenckje Jongstra en
Marieke Pillen zijn werkzaam aan of anderszins betrokken bij Katholieke Pabo Zwolle en hebben ruime ervaring als lerarenopleider.

P. Eversdijk

Taalbeleid op school
Handboek praktijk
ISBN 978-90-441-3534-3
NUR 842
17 x 24 cm
geïllustreerd
263 blz. + weblink
€ 29,90
verschenen

Scholen dienen oog te hebben voor veranderingen in de samenleving en moeten in staat zijn ze te vertalen naar hun onderwijs.
Dit boek ondersteunt scholen bij het aangaan van deze uitdaging
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en gaat in op de vraag hoe ze dit in hun taalonderwijs kunnen
vormgeven. Vele voorbeelden illustreren hoe ze een brug kunnen
slaan tussen theorie en praktijk.
In de eerste hoofdstukken worden de achtergronden van taalbeleid belicht. Vervolgens worden handvatten aangereikt waarmee
schoolteams, taalwerkgroepen, schoolbegeleiders en taalcoördinatoren direct aan de slag kunnen op de eigen school. Er wordt
aandacht besteed aan het schrijven van een taalbeleidsplan en het
uitwerken van verbetertrajecten. Uitgangspunt is dat duurzame
verbeteringen alleen tot stand kunnen komen als het hele team
zich betrokken voelt bij het veranderproces. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijkheden die het taalonderwijs biedt om leerlingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van de vaardigheden
voor hun toekomst. Het boek is de uitkomst van een denkproces
over taalonderwijs en een zoektocht om kwaliteitsverhoging in de
praktijk vorm te geven.
Uit de Inhoud:

Achtergronden van taalbeleid – Praktische uitwerking.
Paula Eversdijk heeft een brede ervaring binnen het onderwijs.
Ze ontwerpt en verzorgt nascholingscursussen op het gebied van
taal en zorgverbreding en begeleidt schoolteams bij het uitvoeren
van verbetertrajecten. Daarbij maakt ze gebruik van de ervaring
die ze heeft opgedaan als docent in het primair onderwijs.

Zo vormt deze publicatie een handleiding voor álle scholen en
teams die (nog) niet helemaal tevreden zijn over de manier waarop zij spreken over hun leerlingen in rapportvergaderingen en/
of leerlingbesprekingen. Dit boek legt uit hoe overleg efficiënter
georganiseerd kan worden en met meer effect. Een gelinkte website bevat formulieren die bij de besprekingen kunnen worden
gebruikt.
Uit de Inhoud:

Wat en waarom van leerlingbesprekingen – Organisatie van
leerlingbesprekingen – Protocol en stappenplan – Signaleren –
Actieplannen en actiepunten – Gesprek met de leerling – Leerlingbespreking – Invoeren van effectieve leerlingbesprekingen
– Kwaliteitsbewaking van leerlingbesprekingen.
Inge Hummel is verbonden aan Cordys Onderwijstrajecten in
Rotterdam.

A. de Vugt, T. Castelein &
T. De Baets (Red.)

I. Hummel

Nieuwe praktijkgids
leerlingbesprekingen
ISBN 978-90-441-3519-0
NUR 840
17 x 24 cm
tweekleurendruk
116 blz. + weblink
€ 17,90
verschenen

Op een opbouwende en open manier spreken over leerlingen,
maar vooral mét leerlingen bevordert een goede begeleiding
en evaluatie door hun hele schoolloopbaan heen. Spreken over
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leerlingen in rapportvergaderingen of leerlingbesprekingen op
school leidt niet altijd of onvoldoende tot gedragsverandering. In
dit boek wordt beschreven hoe het gesprek over en mét leerlingen kan leiden tot effect op het gedrag van leerlingen. Het instrumentarium is ontstaan in het voortgezet onderwijs, maar is
evenzeer te gebruiken in andere richtingen.

Ticket to ride
Praktijkonderzoek in muziekeducatie
ISBN 978-90-441-3557-2
NUR 841/660
17 x 24 cm
tweekleurendruk
132 blz.
€ 19,90
verschijnt in oktober

De functie van de ‘leraar als onderzoeker’ is inmiddels erg belangrijk geworden, ook voor de muziekleraar. Het gaat dan onder
meer over het toepassen van resultaten van (wetenschappelijk)
onderzoek, het reflecteren en ter discussie stellen van het eigen
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functioneren, het zicht krijgen op en bevragen van de eigen beroepsopvattingen, maar ook het uitvoeren van eigen praktijkonderzoek.
Praktijkonderzoek is niet vrijblijvend, maar raakt aan de kern van
een volwaardig professioneel leraarschap. Het reflecteren over de
onderwijspraktijk en het opzetten van eigen onderzoek zou vanzelfsprekend moeten zijn voor een ‘volbloed’ muziekleraar. Het
boek is een ‘ticket to ride’, een ‘kaartje’ voor een verkennende rit
in het boeiende domein van praktijkonderzoek in muziekeducatie, maar het is ook een gids die de lezer onder de arm kan houden bij het uitvoeren van eigen onderzoek.

K. Reekmans, C. Roden &
K. Nauwelaerts

Vertaalde verbeelding
Muzische inspiratie voor taalstimulering
in de meertalige klas
ISBN 978-90-441-3540-4
NUR 840
17 x 24 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
112 blz. + weblink
€ 20,verschenen

Uit de Inhoud:

T. De Baets, A. de Vugt & T. Castelein: Eight days a week – A. de
Vugt & T. De Baets: Because – L. Nijs & T. De Baets: Every little
thing – T. De Baets & A. de Vugt: In my life – I. Malmberg: Paperback writer – T. Castelein: Two of us – A. de Vugt & T. De Baets:
Come together – T. Castelein: With a little help from my friends
– C. Oosterman-Neuhuijs: Free as a bird.
Adri de Vugt studeerde schoolmuziek, pedagogiek en onderwijskunde. Hij is docent onderwijs- en muziekpedagogiek aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Tine Castelein studeerde muziekpedagogie. Ze is doctoraatsassistent aan LUCA School
of Arts, Campus Lemmens in Leuven en leraar in het deeltijds
kunstonderwijs. Thomas De Baets studeerde muziekpedagogie.
Hij promoveerde in de Kunsten aan de KU Leuven. Hij is docent
aan LUCA School of Arts, Campus Lemmens in Leuven, waar hij
de educatieve opleidingen leidt.

Het Boekenpodium
Conferenties,
lezingen,
boekpresentaties,
opleidingen,
tentoonstellingen, ...
www.hetboekenpodium.be

www.garant-uitgevers.eu

Deze zorgvuldig uitgeprobeerde uitgave is een inspiratiebron om
taal aan te leren met muzische werkvormen. Door in te zetten op
de raakvlakken tussen taal, actief leren, beeld, muziek en drama
zijn activerende werkvormen ontwikkeld waarin interactie en samenwerking tussen leerlingen centraal staan. Voor elk van deze
domeinen is een heldere handleiding voorzien.
De muzische workshops zijn gecreëerd binnen het onderzoeksproject taalCULTuur in een unieke samenwerking tussen diverse
departementen (Kunsten, Educatie, Muziek) van de Hogeschool
PXL in Hasselt en een aantal scholen.
Uit de Inhoud:

Muzisch werken – Workshops – Theoretisch kader – Handleiding
taal – Handleiding actief leren – Handleiding drama – Handleiding beeld – Handleiding muziek.
De auteurs zijn lector-onderzoeker aan de Hogeschool PXL in
Hasselt. Karen Reekmans geeft vakdidactiek vroeg vreemdetalenonderwijs en meertaligheid aan de Lerarenopleiding Lager
en Kleuteronderwijs. Daarnaast begeleidt ze studenten die stage
lopen in het immersieonderwijs Nederlands in Luik. Catherine
Roden geeft vakdidactiek wetenschappen en techniek aan de Lerarenopleiding Lager Onderwijs. Verder is ze LEGO® Education
Academy Certified Trainer. Kris Nauwelaerts geeft illustratieve
vormgeving aan de School of Arts en is illustrator van kinderboeken.
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M. Bruggink

P. Otte

Activerende werkvormen voor
bètadocenten

Wegwijzer cultuurbeschouwing
Onderwijs met een kompas

Praktische voorbeelden

ISBN 978-90-441-3512-1
NUR 740/757
21,5 x 26 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
96 blz. + weblink
€ 23,10
verschenen

ISBN 978-90-441-3559-6
NUR 841
17 x 24 cm
geïllustreerd
tweekleurendruk
ca. 120 blz.
ca. € 20,verschijnt in oktober

Activerende werkvormen verrijken en versterken de les. De leerlingen werken samen, met een heldere focus en met veel plezier.
De docent observeert, begeleidt en geniet. Maar het voorbereiden van werkvormen kan veel tijd kosten. En vind maar eens een
goede werkvorm, eentje die je bij natuurkunde, scheikunde, wiskunde of informatica kunt gebruiken.
De 27 werkvormen in dit boek vergen slechts tussen de 5 en 30
minuten voorbereiding. De aanpak en voorbeelden helpen bètadocenten op de middelbare school om hun leerlingen te activeren
en te motiveren. Ook docenten van andere vakken, evenals basisschoolleraren, vinden er inspiratie. De concrete aanwijzingen
maken de aangeboden werkvormen tot een gegarandeerd succes.
Uit de Inhoud:

Het wat en waarom van activerende werkvormen – 27 werkvormen (Kruiswoordpuzzel - Fouten opsporen - Pair programming
- Bingo - Slang - Uitvergroten - Memory - Petje op, petje af - Experts - Uit het blote hoofd - Docent in de fout - Altijd, soms, nooit
- Sorteer de opgaven - Klas als team - Denken, delen & uitwisselen - Lesgevende leerling - Pubquiz - Steeds sneller - Vul aan
- Hardop denken - Cyclisch werken - Vergelijk de uitwerkingen
- Analoge game - Wat kun je wel, wat kun je niet? - Werk ze weg Vraagmakende leerling - Wat heb je geleerd?) – En nu? Nog meer
werkvormen?.
Martin Bruggink is vakdidacticus informatica aan de Lerarenopleiding van de TU Delft en coördinator van het Bètasteunpunt
Zuid-Holland.
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Een mens denkt algauw dat hij alles ziet of gezien heeft. Niets
is minder waar. Hoe je bent opgevoed, naar welke school je gaat
of ging, van welke sport- of jeugdvereniging je lid was of bent,
in welke familie je opgroeit, wie je vrienden zijn, welke boeken
je leest, welke media je gebruikt ... dat heeft invloed op wat je
ziet en waar je naar kijkt. Maar ook in welke wijk of welk land
je bent geboren, je huidskleur, je plaats op de maatschappelijke
ladder, je inkomen, je dagelijkse grote of kleine problemen bepalen mee wat je ziet of niet ziet. Hoe geraak je daar wijs uit? Kan
cultuurbeschouwen een manier zijn? Wat is cultuurbeschouwen
trouwens?
De auteur nam cultuurbeschouwing onder de loep. Ze verzamelde voorvallen, beelden, woorden en gedachten in een logboek.
Het geheel kreeg de vorm van een kaart met kompas om mee op
wandel te gaan en zicht te krijgen op dat samenspel van elementen. Ook een koffer is nodig, om voorbeelden, voorwerpen, materiaal en kleinoden in te bewaren die getuigen van de eigen manier van cultuurbeschouwen in de klas, op school of daarbuiten.
Uit de Inhoud:

Op wandel met een kaart – Oriënteren in dit logboek – Onderweg
met een kompas – Cultuurbeschouwen en de innerlijke dialoog.
Patricia Otte is pedagogisch begeleidster in de ervaringsgerichte
kleuterschool ‘t Speelscholeke in Antwerpen.
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S. Vandevelde, J. Naert,
E. De Schauwer, F. Meulewaeter,
G. Van Hove, L. De Clercq &
W. Vanderplasschen (Red.)

De integratief-holistische
orthopedagogiek van
Professor Eric Broekaert
KOP-serie, nr. 34
ISBN 978-90-441-3552-7
NUR 848
17 x 24 cm
221 blz.
€ 24,90
verschenen

Dit boek belicht het levenswerk van prof. dr. Eric Broekaert (19512016), die gedurende zijn hele loopbaan verbonden is geweest
aan de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent.
Het is geen ‘klasssiek’ liber memorialis, maar een boek waarin
een aantal belangrijke peer-reviewed artikelen van de hand van
prof. Broekaert werden verzameld. Deze teksten geven een goed
beeld op de achtergronden en evoluties in het denken van prof.
Broekaert met betrekking tot de theoretische orthopedagogiek en
meer specifiek over zijn integratief-holistische benadering van de
handelingsorthopedagogiek. Een aantal hoofdstukken, geschreven door medewerkers van de Vakgroep Orthopedagogiek en jarenlange collega’s van prof. Broekaert, leidt het boek in en uit.
Deze publicatie is relevant voor iedereen die in orthopedagogische theorievorming én ondersteuning is geïnteresseerd. Volgens de integratief-holistische benadering van prof. Broekaert
zijn deze twee elementen, theorie en praktijk, immers delen van
hetzelfde geheel.
Uit de Inhoud:

Leven en werk van prof. Broekaert – Integratief-holistische visie
van prof. Broekaert – Toepassingen van de integratief-holistische
visie – Orthopedagogiek in verleden, heden en toekomst.
Stijn Vandevelde, Jan Naert, Elisabeth De Schauwer, Florien
Meulewaeter, Geert Van Hove, Lana De Clercq en Wouter Van-

derplasschen zijn allen verbonden aan de Universiteit Gent en/
of de Hogeschool Gent.

W. Vanderplasschen, S. Vandevelde,
L. Van Damme, C. Claes
& S. De Pauw (Red.)

Orthopedagogische werkvelden
in beweging
Recente evoluties en veranderingen
in Vlaanderen
Zesde, herziene en uitgebreide
druk
KOP-serie, nr. 33
ISBN 978-90-441-3526-8
NUR 848
17 x 24 cm
365 blz.
€ 37,verschenen

De structuren van de orthopedagogische zorg en ondersteuning
voor kinderen en jongeren in kwetsbare leefsituaties in Vlaanderen zijn ingrijpend veranderd. De Integrale Jeugdhulp hertekende de toegang tot en organisatie van het hulpverleningslandschap
voor minderjarigen, maar ook de afzonderlijke sectoren ondergingen een aantal grondige wijzigingen. De sector Jongerenwelzijn, die tussenkomt in situaties van verontrusting, evolueerde
naar een meer vraaggerichte en modulair georganiseerde jeugdhulp. Het M-decreet zorgde voor een ommekeer in het onderwijs
aan kinderen en jongeren met specifieke leerbehoeften, waardoor
redelijke aanpassingen en inclusie voortaan de norm zijn. De
begeleiding en ondersteuning van personen met een beperking
vertrekt sinds kort vanuit de inschaling van ondersteuningsbehoeften en persoonsvolgende financiering. Binnen de geestelijke
gezondheidszorg werden de Vlaamse bevoegdheden aanzienlijk
uitgebreid en staan de-institutionalisering en vermaatschappelijking van de zorg centraal. De erkenning van het statuut van
‘klinisch orthopedagoog’ als gezondheidsberoep opent tenslotte
heel wat perspectieven voor (toekomstige) orthopedagogen en
een meer kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg.
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Deze en andere evoluties worden in het boek belicht binnen het
orthopedagogische werkveld in de vier sectoren: jongerenwelzijn,
onderwijs voor leerlingen met specifieke leerbehoeften, zorg en
ondersteuning voor personen met een beperking en de geestelijke gezondheidszorg.
Uit de Inhoud:

W. Vanderplasschen, S. De Pauw, L. Van Damme, S. Vandevelde
& C. Claes: Situering – J. Naert, M. Gesquiere & T. Van Havere:
Naar een integrale jeugdhulp in Vlaanderen – C. Swerts, W. Vanderplasschen, L. Van Damme & J. Lesseliers: Ondersteuning en
plaatsing van kinderen en jongeren in situaties van verontrusting
– I. Van de Putte, S. Vandevelde, L. Poppe & E. De Schauwer:
Onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
– C. Claes, T. Moyson, E. Cokelaere, V. Craeye & S. De Pauw:
Begeleiding, opvang en ondersteuning van personen met een beperking – N. Aga, S. Rowaert, Y. Wuyts & W. Vanderplasschen:
Historiek en organisatie van de geestelijke gezondheidszorg in
Vlaanderen – I. Noens: Erkenning van de klinisch orthopedagoog
als volwaardig en autonoom gezondheidsberoep – S. De Pauw,
L. Van Damme, C. Claes, S. Vandevelde & W. Vanderplasschen:
Algemeen besluit.
Wouter Vanderplasschen, Stijn Vandevelde en Sarah De Pauw
doceren Orthopedagogiek aan de Universiteit Gent. Lore Van
Damme is er postdoctoraal onderzoeker. Claudia Claes is gastprofessor bij de Vakgroep Orthopedagogiek van deze universiteit
en decaan van de Faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool
Gent.

Garant-Studieboekprijs 2017

C. De Rijdt, B. Serrien & C. Van Dam

Praktijkboek over oplossingsgericht werken & visualisaties bij
mensen met een verstandelijke
beperking
Visualiseer wat werkt
Tweede, herziene
en vermeerderde druk
ISBN 978-90-441-3522-0
NUR 848
17 x 24 cm
geïllustreerd
tweekleurendruk
174 blz.
€ 22,verschenen

Oplossingsgericht werken is zoveel meer dan een gespreksmodel
of een aantal technieken. Het gaat over een manier van omgaan
met elkaar, in het leven staan en kwaliteit geven aan je eigen leven en dat van anderen.
Begeleiders focussen hoe langer hoe meer op het samen zoeken
naar een oplossing. De gesprekken met cliënten zijn anders, ze
groeien en zetten stappen om verandering teweeg te brengen.
Dit praktijkboek inspireert en geeft handvatten om oplossingsgericht aan de slag te gaan. Het gebruik van visualisaties helpt
hierbij. De voorbeelden in het boek kunnen op maat worden
aangepast.

Garant wil uitdrukkelijk de aandacht
vestigen op het belang van het studieboek
in het hoger onderwijs.
Garant moedigt dan ook de ontwikkeling
van nieuwe studieboeken aan.
Daarom looft Garant de Studieboekprijs 2017 uit.
Hij wordt uitgereikt op de Boekenbeurs Antwerpen.
Maandag, 30 oktober 2017, 12 uur

Uit de Inhoud:

Communicatie met personen met een verstandelijke beperking
ondersteunen met visualisaties – Oplossingsgericht werken –
Probleemgerichte en oplossingsgerichte vragen ... een wereld
van verschil – Oplossingsgerichte spiraal: samengevat en gevisualiseerd – Oplossingsgerichte begeleider – Vaardigheden – Enkele vragen gevisualiseerd – Complimenteren – Uit de praktijk
‘Creatief aan de slag met de schaalvraag’ – ‘Kids’ Skills’ van Ben
Furman.
Chris De Rijdt, bachelor in de orthopedagogiek, is praktijklector
aan de Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn. Ze werkte
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voordien als begeleidster/groepschef bij mensen met een verstandelijke beperking en bij kinderen met gedragsproblemen. Bart
Serrien is de bezieler en ontwerper van de Sclera-pictogrammen.
Sclera biedt ondersteuning aan uiteenlopende doelgroepen door
het ontwerpen van pictogrammen en het geven van vorming op
maat rond het gebruik van pictogrammen. Chris Van Dam is staflid van het Korzybski-Instituut in Brugge en praktijklector aan
de Hogeschool Gent. Hij is vooral actief als coach, supervisor en
trainer.

Beschikbaar visualisatiemateriaal – Valkuilen – Visualisaties bij
laagtaalvaardige cliënten.
Chris De Rijdt, bachelor in de orthopedagogiek, is praktijklector
aan de Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn. Ze werkte
voordien als begeleidster/groepschef bij mensen met een verstandelijke beperking en bij kinderen met gedragsproblemen.

E. Frans & T. Franck
C. De Rijdt

Sensoa-Vlaggensysteem

Ondersteunend communiceren:
werken met visualisaties

Reageren op seksueel (grensoverschrijdend)
gedrag van kinderen en jongeren

Derde, herziene druk
ISBN 978-90-441-3548-0
NUR 848
17 x 24 cm
geïllustreerd
ca. 160 blz.
ca. € 20,verschijnt in oktober

Heel wat opvoeders, begeleiders en ouders zijn dagelijks bezig
met methoden en hulpmiddelen om met visualisaties de communicatie te ondersteunen met mensen met wie dit niet zo vlot
loopt.
Deze uitgave is een praktische handleiding voor wie aan de slag
wil gaan met visualisaties bij mensen met of zonder beperking.
Ze is bedoeld voor begeleiders en ouders die op zoek zijn naar
een aantal bestaande systemen die ze kunnen gebruiken of op
basis waarvan ze, met een gezonde dosis creativiteit, eigen visualisaties op maat kunnen ontwikkelen.
Uit de Inhoud:

Werken met visualisaties en ondersteunende communicatie – Totale communicatie en het communicatieprofiel – Communicatie
als wezenlijk onderdeel van het ortho-agogisch proces – Visualisaties: communicatievorm – Visualisatievormen – Visualisaties
maken – Visualisaties bij ziekenhuisopname – Visualiseren van
een bewonersvergadering – Visualiseren met Picto Selector –

Box: Handleiding &
Kaartenset
Zesde, herziene druk
ISBN 978-90-441-3538-1
NUR 865
Handleiding
17 x 24 cm
geïllustreerd
141 blz.
Kaartenset
44 kaarten
geïllustreerd
vierkleurendruk
€ 45,setprijs in opbergbox
verschenen
Het Sensoa-Vlaggensysteem helpt om seksueel gedrag van kinderen en jongeren eerlijk te beoordelen en er gepast op te reageren. Maar het Vlaggensysteem dient ook om met kinderen en
jongeren het gesprek aan te gaan over welk seksueel gedrag wel
en niet oké is. Centraal staan zes criteria voor gezond seksueel
gedrag. Die bieden begeleiders, kinderen en jongeren houvast
bij het beoordelen van seksueel gedrag, en dus ook bij de reactie
daarop. Bovendien kunnen die criteria een leidraad vormen voor
het eigen seksueel gedrag.
De box bevat drie onderdelen. In de Handleiding wordt het Vlaggensysteem uitgelegd en onderbouwd. Ook worden er methodes
aangereikt om met de kaartenset aan de slag te gaan. Ze biedt
ook een lijst van seksuele gedragingen die veel voorkomen op een
bepaalde leeftijd. Die normatieve lijst maakt het mogelijk om het
seksueel gedrag van kinderen en jongeren beter te beoordelen.
In een set van 44 kaarten staan concrete situaties van seksueel
gedrag van kinderen en jongeren afgebeeld. Elke situatie wordt
beoordeeld aan de hand van de zes criteria voor gezond seksueel gedrag. Op basis van die beoordeling wordt een pedagogische
reactie gesuggereerd. Aanvullende werkkaarten bieden criteria
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voor beoordeling, een overzicht van de vlaggen, richtlijnen tot pedagogisch handelen en het handelingsprotocol, een checklist bij
de criteria observatiepunten en richtvragen.
Uit de Inhoud:

Situering – Seksuele ontwikkeling – Seksualiteit en grenzen: criteria en kenmerken vlaggen – Begeleidercompetenties en beleid
– Cases – Methodes – Werken met de kaartenset.
Het Vlaggensysteem is ontwikkeld door Sensoa, gevestigd in
Antwerpen, in samenwerking met Movisie, met zetel in Utrecht,
en met het werkveld.

G. Vignero

Ontwarring en ordening
van de draad
Verbindend werken met cliënten
met probleemgedrag
ISBN 978-90-441-3570-1
NUR 848
22,50 x 22,50 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
ca. 200 blz.
ca. € 30,verschijnt in november

In het werkveld van de zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking zijn de ontwikkelingspsychologie en -pedagogie erg
belangrijk om antwoorden te vinden op eenvoudige en complexe
opvoedings- en begeleidingsvragen. De ‘draad’ is een indeling
van de ontwikkeling in een aantal stappen, vrij vertaald in typen
draden. Het is een metafoor voor hechting en voor de verbinding
tussen mensen die groeit door de verschillende ontwikkelingsstappen heen. Anders dan in ontwikkelingspsychologie gaat het
daarbij niet alleen om de ontwikkelingsfasen van de cliënt, maar
om de verbondenheid met zijn zorgfiguren. Dit is het derde boek
over ‘de draad’. Het is een praktijkboek, geworteld in de twee eerste boeken. Van een metafoor werd ‘de draad’ een model en een
methode om cliënten te bespreken en gepaste ingangen te zoeken. Het boek wil helpen om een interpretatie voor het gedrag
van een cliënt te vinden die hem recht doet. Orthopedagogen,
psychologen en begeleiders kunnen het gebruiken in hun handelingsplanning, bij de bespreking van cliënten, in het zoeken
naar antwoorden bij moeilijk gedrag en in vastlopende situaties.
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Dit boek biedt enerzijds ‘ontwarring’ als handleiding bij de methode ‘de draad’ om het verbindende verhaal van de cliënt en zijn
begeleider, ouder of leerkracht te helpen schrijven. Het wil anderzijds ‘ordening’ aanreiken met concrete handvatten om anders
met (probleem)gedrag van cliënten om te gaan.
Uit de Inhoud:

De draad – Ontwarring van de draad, handleiding bij de methode
– Ordening van de draad.
Gerrit Vignero werkt als orthopedagoog in het MPC Terbank in
Heverlee. Zijn doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren met
een matig tot ernstig verstandelijke handicap. Hij is geschoold
in de methode-Heijkoop en lid van de regiegroep SEN-SEO. Hij
geeft vorming rond de draad, geeft les aan de opleiding orthopedagogie van het CVO Heverlee en hij begeleidt casusbesprekingen aan de hand van de methode ‘de draad’.

D. Kamphuis

Autisme of taalontwikkelingsstoornis?
ISBN 978-441-3536-7
NUR 848
17 x 24 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
138 blz.
€ 23,verschenen

Er zit een kind… Het luistert niet, is niet geconcentreerd. Hoe
komt het dat het niet oplet? Autisme of taalontwikkelingsstoornis? Dit boek vertelt 63 verhalen van herkenning. Over thuis en
vrije tijd en over school en werk. Over kinderen van 3-23 jaar.
Alle verhalen worden ondersteund door een illustratie en gaan
vergezeld van een duidelijke uitleg met praktische tips. Wie meer
wil weten over het hoe en waarom, komt met dit boek aan zijn
trekken.
Deze uitgave is bestemd voor iedereen die op de een of andere
manier te maken heeft met autisme en/of een taalontwikkelingsstoornis. Bovendien kan ze voor psycho-educatie gebruikt worden.
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Uit de Inhoud:

In het kort – Verhalen school - werk - stage – Toelichting bij verhalen school - werk - stage – Verhalen thuis - vrije tijd – Toelichting bij verhalen thuis - vrije tijd.

daarbij horende beperkingen en reacties uit de omgeving. Moet
de omschreven diagnose zomaar helemaal worden geaccepteerd?
Kan een mens wel over zichzelf denken? Is er een soort waarheid
over wat hij wel en niet aankan? Wat biedt de toekomst ?

Diënne Kamphuis, ambulant begeleider in het onderwijs, is
specialist op het gebied van autisme en taalproblematieken. Ze
is afgestudeerd aan onder andere de Gerrit Rietveld Academie
(beeldend kunstenaar), VLVU (leraar economie) en Fontys-OSO
(leraar speciaal onderwijs en master SEN).

Uit de Inhoud:

K. Hens & R. Langenberg

Kristien Hens, ethicus, is docent-onderzoeker aan de Faculteit Filosofie van de Universiteit Antwerpen. Eerder werkte zij aan de
Universiteit Maastricht en de KU Leuven. Haar studiegebied zijn
ethische kwesties binnen onder meer de epigenetica en neurodiversiteit (met name autisme). Raymond Langenberg, andragoloog,
is verbonden aan Campus Gelbergen en Diversity. Hij is coach-consultant, gespecialiseerd in onder meer communicatie, leiderschap,
persoonlijke en loopbaanontwikkeling en organisatiemanagement.

Voorbij de diagnose
Ervaringen van volwassenen met autisme
Cahiers Campus Gelbergen,
nr. 6
ISBN 978-90-441-3560-2
GPRC
NUR 848
17 x 24 cm
154 blz.
€ 20,verschijnt in oktober

Verdieping in het anders zijn – Oriëntatie op lijden – Testervaring
– Autisme als handhavingsdynamiek – (On)mogelijkheid tot zelfreflectie – Confrontatie of acceptatie – Perspectieven op toekomst
– Nabeschouwing – Appendix 1: DSM-5 criteria – Appendix 2:
Helpende Gedachten van Bart Delam.

P. Naber & E. Riffi Acharki

Oplossingsgerichte aanpak
van obesitas
Ervaringen van tieners en hun ouders

De reden waarom mensen ergens in hun geschiedenis in de problemen zijn gekomen ligt in een disfunctioneren. Dit zegt evenveel over een maatschappij of omgeving waarin we leven. Is er
wel genoeg ruimte en tijd voor het anders ervaren van en omgaan
met gebeurtenissen en omstandigheden?

ISBN 978-90-441-3524-4
NUR 740/766/860
17 x 24 cm
124 blz.
€ 19,90
verschenen

Achter een ogenschijnlijk onvermogen en disfunctioneren schuilt
vaak een zeer hoge kwaliteit van ervaren, beleven en denken.
De hoofdstukken in het boek volgen de stadia waar mensen in
terecht kunnen komen als er iets met ze aan de hand is, wat later
een autismespectrumstoornis blijkt te heten. Het begint eigenlijk met opmerken en ontdekken, hetzij bij henzelf, hetzij via uitwisseling met anderen, dat ze anders zijn dan anderen en bij de
confrontatie met allerlei moeilijkheden en onmogelijkheden, bij
het zoeken van hulp en het ondergaan van een diagnose. Na die
diagnose volgt vaak een proces met een mengeling van ervaringen: blij met een verklaring voor het ‘anders-zijn’ tot het besef dat
die diagnose een ander pad doet inslaan in je leven, met allerlei

Overgewicht neemt in Europa in hoog tempo toe. Niet alleen
onder volwassenen, maar ook onder kinderen en jongeren. De
gevolgen zijn ernstig voor hun gezondheid, voor hun sociale en
psychische functioneren. Hoe is obesitas op een succesvolle manier aan te pakken?
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Het boek beschrijft hoe een multidisciplinair team van een Amsterdamse kinderpolikliniek een Zweedse behandelmethode
toepaste. De kern van de behandeling bestaat uit het motiveren
en coachen van kinderen en hun ouders om hun leefstijl stapsgewijs, in eigen tempo en passend bij hun leefsituatie, te veranderen. Geen dwingende gedragsvoorschriften, maar positief
stimuleren om haalbare doelen te stellen en hen daarin te ondersteunen. Ook een sociaal en cultureel diverse groep tieners en ouders komt aan het woord. De beschreven ervaringen kunnen een
brede groep behandelaars – diëtisten, artsen, gezinscoaches, verpleegkundigen, sportbegeleiders – informeren en inspireren om
niet alleen oog te hebben voor de medische en lichamelijke kant.
Er is veel meer nodig dan wegen, meten en dieetlijsten opstellen.
Uit de Inhoud:

Achtergrond van de OOGST-methode – Vraagstelling en uitvoering – Verwijzing voor behandeling – Ervaring behandelbezoeken – Ervaring teambegeleiding – Veranderen van leefstijl: vallen
en opstaan – Betrokkenheid van de omgeving – Samenvattend
en concluderend: OOGST-bijdrage aan gezonde levensstijl van
tieners.
Pauline Naber is lector Leefwerelden van Jeugd aan Hogeschool
Inholland in Rotterdam. Emran Riffi Acharki doceert aan de Hogeschool van Amsterdam.

zijn aandoeningen die voornamelijk in en rond de gewrichten
voorkomen. Wat te doen bij gewrichtspijn: rusten of bewegen?
Het antwoord is duidelijk: niet stil zitten maar zo veel mogelijk
bewegen, binnen de eigen grenzen. Na burn-out veroorzaken gewrichtsklachten, nek- en rugpijn de meeste arbeidsongeschiktheid. Bewegen heeft een preventief effect.
Dit boek, met heel veel tips en oefeningen, is een handleiding om
te leren omgaan met die klachten en er wat aan te doen.
Uit de Inhoud:

Hoe werken gewrichten? – Waarom bewegen met gewrichtsklachten? – Meer bewegen maar minder belasten – Algemene
tips bij bewegen en sporten – Oorzaken van gewrichtsklachten? –
Slijtagereuma of artrose – Reumatoïde artritis – Reuma bij kinderen – Lupus erythematosus – Ziekte van Bechterew of spondylitis
ankylopoëtica – Osteroporose – Polymyalgia reumatica of spierreuma – Fibromyalgie – Wekedelenreuma – Chronische pijn –
Stretchen – Ademen.
Philippe Van der Wee is kine/fysiotherapeut, manueel therapeut
en acupuncturist. Reeds lang houdt hij lezingen met als onderwerp ‘Gewrichtsklachten, doe er wat aan’. Hij heeft een praktijk
in Kontich en Antwerpen.

L. De Smet,
P. Van der Wee

m.m.v. I. Degreef, S. Peters & M. Van Nuffel

Wat bij gewrichtsklachten?

Handchirurgie

Artrose, reuma, fibromyalgie, ...

Deel 2: Niet-traumatische pathologie

ISBN 978-90-441-3528-2
NUR 892/894
16 x 24 cm
geïllustreerd
88 blz.
€ 19,verschenen

Bewegen is belangrijk voor de algemene conditie, de bloeddruk,
tegen diabetes en overgewicht, en ook voor de gewrichten. Artrose, reuma, fibromyalgie en osteoporose, maar ook peesletsels
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ISBN 978-90-441-3542-8
NUR 871/877
20 x 26 cm
geïllustreerd
gebonden
ca. 150 blz.
ca. € 25,verschijnt in november

Heel wat ingrepen die nog niet lang geleden nieuw waren, zijn
ondertussen routine geworden. Maar de filosofie van de handchirurgie blijft steeds onveranderd: diagnose, onderzoek, behandeling en revalidatie van de aandoeningen. Inzicht in de anatomie

Nieuwe boeken I Najaar 2017

en functie van de hand, de mogelijkheden van behandeling van
zowel weke delen als bot en een realistische visie op outcome,
blijven de hoeksteen voor de handchirurg, wat ook zijn basisvorming is: orthopedie, algemene of plastische heelkunde.

optimaal behandelen van diabetes als de beste preventie voor
complicaties en het oplossen van medico-sociale problemen. Nu
steunen zij alle initiatieven om potentiële diabetici op te sporen,
de ziekte te voorkomen en patiënten adequaat te behandelen.

De techniek is één ding, maar de situering van het probleem in
een breder kader is vaak het moeilijkste deel van deze discipline.

Uit de Inhoud:

Uit de Inhoud:

L. De Smet: Semiologie van hand en pols – S. Peters: Carpale
instabiliteit – M. Van Nuffel: Ulnaire polspijn – L. De Smet & S.
Peters: Avasculaire botnecrose in de pols en hand – S. Peters &
L. De Smet: Rhizartrose en andere artrosen van de hand – I. Degreef: Rheumatoïde hand – S. Peters: Compressieneuropathieën
– I. Degreef: Ziekte van Dupuytren – S. Peters: Peesproblemen
– L. De Smet: Tumoren van de hand – L. De Smet: Letsels van
de plexus brachialis: inleiding – M. Van Nuffel: Amputaties en
reconstructies in de hand en duim – L. De Smet: Congenitale
handafwijkingen – I. Degreef: Cerebral Palsy.
Luc De Smet, Ilse Degreef, Sebastiaan Peters & Maarten Van Nuffel
doceren aan de KU Leuven en zijn verbonden aan het UZ Leuven.

I. De Leeuw, P. Lefèbvre &
R. Rottiers (Red.)

Het epos van diabetes type 1
in België
Cahiers Geschiedenis van de
Geneeskunde en Gezondheidszorg, nr. 8
ISBN 978-90-441-3525-1
NUR 897/680
20 x 25 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
169 blz.
€ 29,verschenen

Dit boek vertelt de hele geschiedenis van de diabetes type 1. In
2017 bestaan de twee Belgische Diabetesverenigingen 75 jaar. Zij
ontstonden in het midden van de tweede wereldoorlog. Enkele
artsen en ouders van kinderen met type 1 diabetes wilden de aanvoer van de levensnoodzakelijke insuline en voldoende voeding
garanderen. Na de oorlog verplaatste de activiteit zich naar het

J. De Leeuw & I. De Leeuw: Geschiedenis van diabetes voor en
na de ontdekking van insuline – A. Scheen: Geschiedenis van de
insulinetherapie in België – P. Decraene: Herinneringen aan een
van mijn vroegere professoren. Joseph Pierre Hoet (1899-1968)
– W.J. Malaisse & P. Lefèbvre : Paul Bastenie en het Laboratorium van Experimentele Geneeskunde van de Université Libre de
Bruxelles. Rol van insuline in de homeostase van bloedsuiker – P.
Lefèbvre, I. De Leeuw & R. Rottiers: Willy Gepts, secure pionier
die het begrip ‘insulitis’ inhoud heeft gegeven – R. Rottiers & I.
De Leeuw: Diabetespioniers uit Antwerpen, Gent en Leuven en
hun uitlopers – P. Lefèbvre & A. Scheen: Diabetologie aan de
Universiteit van Luik. Van Lucien Brull tot op heden – P. Lefèbvre: Jean Pirart, Belgische reus in de wereld van de diabetologie
– R. Rottiers: Geschiedenis van de Diabetes Liga in Vlaanderen
– M. Buysschaert: Association Belge du Diabète. Poging tot synthese van 1942 tot 2017 – H. Dorchy: Kinderen en adolescenten
met type 1 diabetes in België – P. Van Crombrugge & F. Nobels:
Educatie van personen met type 1 diabetes en van zorgverleners
– A. Verhaegen & L. Van Gaal: Positieve rol van overheid, RIZIV
en diabetesverenigingen in de behandeling van type 1 diabetes –
C. De Block: Van glazen spuiten en urineteststrips tot artificiële
pancreas. Overzicht van de technologische evolutie – P. Lefèbvre,
R. Rottiers & I. De Leeuw: Chronische diabetescomplicaties anno
2017. Status, behandeling en preventie – K. Van Acker: Diabetesvoet in België. 25 jaar terugblikken in de tijd – F.A. Van Assche,
K. Benhalima & J. Verhaeghe: Type 1 diabetes en zwangerschap
in België – C. Mathieu: Auto-immune aspecten van type 1 diabetes of hoe een klein land groot kan zijn – F. Gorus, B. Keymeulen
& I. Weets: Belgisch Diabetes Register (BDR).
Ivo De Leeuw (Universiteit Antwerpen), Raoul Rottiers (Universiteit Gent) en Pierre Lefèbvre (Université de Liège), zijn
vermaarde emeriti hoogleraren endocrinologie-diabetologie, die
vanaf de jaren 60 de evolutie van de aanpak van diabetes actief
hebben meegemaakt, de internationale verworvenheden in eigen
land hebben verspreid en de eigen research in binnen- en buitenland hebben vertaald naar toepasbare realiteit. Alle drie zijn zij
erevoorzitter van hun respectieve diabetesverenigingen.

Bestellen?
Bel, mail, fax, schrijf
Bestelbon op blz. 39
of www.garant-uitgevers.eu

19

Nieuwe boeken I Najaar 2017

G. Gilias, C. van Tilburg &
V. Van Roy (Red.)

Rembert Dodoens
Een zestiende-eeuwse kruidenwetenschapper, zijn tijd- en vakgenoten en zijn betekenis
Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg,
nr. 7
ISBN 978-90-441-3530-5
NUR 897/680
20 x 25 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
131 blz.
€ 26,verschenen

Rembert Dodoens (Mechelen, 1517/18 - Leiden, 1585) is een erg
belangrijke figuur in de wetenschapsgeschiedenis van de Nederlanden. Hij wordt vooral geassocieerd met de botanica en zijn
legendarische ‘Cruijdeboeck’. Hieraan besteedt deze publicatie de
nodige aandacht, maar ze kijkt ook verder. Zo staat ze ook stil bij
de inbreng van Dodoens op het medische domein. Vele van de
door hem beschreven kruiden werden immers geïmplementeerd
in de medische wetenschap en sommige beschreven exotische
en endemische kruiden en plantenextracten worden vandaag nog
altijd gebruikt. Er is meteen ook een duidelijke link naar de farmaceutische wetenschappen. Reeds in de zestiende eeuw werden
de inzichten van Dodoens toegepast bij de vervaardiging van verscheidene doelgerichte en baanbrekende geneesmiddelen.
Dit innovatieve boek werpt een heldere blik op de ontelbare verwezenlijkingen van deze wereldbefaamde Mechelse wetenschapper. De wetenschappelijke erfenis van Dodoens kan nauwelijks
overschat worden.
Uit de Inhoud:

M. Biesbrouck, O. Steeno & T. Goddeeris: Andreas Vesalius’ Chinawortelbrief – G. Laekeman: De wilg volgens Dodoens – B. Van
Hee: Dodoens en zijn Galenisch therapeutisch denkbeeld – D.
Imhof: Drukken en verkopen van Dodoens’ werken door de Plantijnse uitgeverij – G. Gilias: Dodoens en de farmacie in de 16de
eeuw – K. Vermeulen: Dodoens, doctoor inder medecine der stadt
van Mechelen. Onderzoek naar Dodoens’ jaren als stadsgeneesheer van Mechelen (1548-1574) – P. Broos: Heelkunde ten tijde
van Dodoens – M. Dooms: Medicinalium observationum exempla
rara.
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Guy Gilias studeerde farmacie aan de KU Leuven. Hij werd officina-apotheker in Haasrode tot 1999. Gedurende tien jaar was hij
voorzitter van de Kring voor de Geschiedenis van de Farmacie in
de Benelux. Hij is laureaat van de Prijs ‘Apotheker Frans Daels’
(1999-2002), uitgereikt door de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Recent richtte hij in het museum Histar
UZ in Leuven een museumapotheek in. Cornelis van Tilburg
studeerde klassieke talen aan de Universiteit Leiden, waar hij
werkzaam was bij de Faculteit der Godgeleerdheid, nu bij Griekse en Latijnse Talen en Culturen, Faculteit der Geesteswetenschappen, waar hij ook promoveerde. Vincent Van Roy studeerde
geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen, waar hij eveneens
de lerarenopleiding volgde en promoveerde. Zij behoren tot de
redactie van de cahierreeks Geschiedenis van de Geneeskunde en
Gezondheidszorg.

F. Kwee & F. Schalkwijk (Red.)

Het onbewuste consult
Handreiking voor de huisarts en andere hulp
in de eerste lijn
Psychoanalytisch Actueel,
nr. 25
ISBN 978-90-441-3511-4
NUR 777/870
16 x 24 cm
110 blz.
€ 19,verschenen

De gepaste golflengte tussen arts en patiënt levert aantoonbaar
gezondheidseffecten op. Maar wat als de ontmoeting moeilijk
loopt? Wat als de patiënt ondanks een goed contact het voorschrift
niet volgt of negatieve gevoelens aanhouden? Dan kan het helpen
zich af te vragen of de verstandhouding wordt verstoord door
zogenaamde overdracht vanuit de patiënt. Bij overdracht heeft
de patiënt een vertekend beeld van de hulpverlener ten gevolge
van gevoelens of gevoeligheden uit het verleden die buiten ons
bewustzijn hun stempel drukken. Het kan om iets eenvoudigs
gaan, zoals een arts of andere hulpverlener die ervaren wordt als
een bezorgde moeder, of complexer wanneer wordt overgedragen
dat alle moederlijke vrouwen gevaarlijk zijn en de patiënt zich
niet meer openstelt. Dergelijke ‘overdracht’ is altijd onbewust; we
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weten het niet maar voelen het zo aan en handelen ernaar. Als de
patiënt vanuit deze overdracht in relatie treedt, wordt onbewust
druk op de arts of andere hulpverlener uitgeoefend om zich conform deze overdracht te gedragen. Naast een gezondheidsvraag
speelt in het consult een onbewuste, belemmerende dynamiek.
De auteurs laten aan de hand van voorbeelden zien hoe die onbewuste dynamiek werkt en reiken handvatten aan om hem in de
praktijk te herkennen en te hanteren.
Uit de Inhoud:

F. Schalkwijk: Psychoanalyse in vogelvlucht – S. Janson: Overdracht en tegenoverdracht in de huisartsenpraktijk – A. Bolhuis:
Pluis of niet-pluis – K. Kooiman: Onteigend lichaam – Q. van
Dam: Doodsangst in de huisartsenpraktijk – A. Bolhuis & P. Elders: Effectiviteit van psychoanalyse – C. Exter: Practicum Indicatiestelling en verwijzing – M.-J. Vertriest: Practicum Afweer en
weerstand – F. Kwee: Practicum Overdracht en tegenoverdracht.
Famke Kwee is politicoloog, psychotherapeut, psychoanalytica,
supervisor en leertherapeut voor psychotherapeuten en psychiaters in opleiding. Zij is docent aan het Consortium Psychiatricum Nederland Zuidwest en bestuurslid van de Nederlandse
Psychoanalytische Vereniging. Zij voert ook een eigen praktijk
in Rotterdam. Frans Schalkwijk is psycholoog, psychotherapeut
en psychoanalyticus. Hij voert een eigen praktijk in Amsterdam.

M. Kinet, T. Taversier &
Sj. Houppermans (Red.)

Dwingende vrijheid

tieartikel gereduceerde objecten die ons een vermeend genot
zouden moeten verschaffen. Van de weeromstuit ontstaat hier en
daar een roep naar meer law and order. Niet helemaal onterecht
wordt er dan van uitgegaan dat alleen de/meer wet ons vrijheid
kan geven. Sommigen permitteren zich zelfs de vrijheid om harder dan ooit de wet te stellen: of het nu de wet van het Proletariaat
of van het Volk is (zoals communisme en fascisme dat een paar
decennia geleden deden), of die van de Sharia (zoals het islamfundamentalisme dat nu maar al te driest denkt te moeten doen).
Freud en zijn psychoanalyse zijn ondertussen in de prullenmand
van de intellectuele goegemeente beland.
Tegen de heersende tijdsgeest in biedt dit boek een forum aan
stemmen die de eigengereide band tussen vrijheid en wet/dwang
proberen te denken.
Uit de Inhoud:

M. Kinet: Dwingende vrijheid. Inleiding – Y. Petry: Delicate geest
van de uniciteit – T. Traversier: Interview van Yves Petry door Katrien Steenhoudt – D. Schrans: Is de analyticus vrij? – M. Kinet:
Klinische psychotherapie = (Word wie je bent) + (Mission Impossible)³ – F. Vande Veire: Drastische schuldaflossingen. Over de
psychische logica van de Europese geradicaliseerde moslim – D.
Rutten: Drie bekentenissen of de brieven van Schiller. In respons
op Frank Vande Veire – J. Smet: Vrijheid kan je bevrediging schaden – M. De Kesel: Psychoanalyse als esthetische theorie. Kwartet
met Schiller, Kant, Freud en Lacan – Sj. Houppermans: Vertrekkend van La liberté van Paul Eluard. Gedachten over dwingende
vrijheid.
Mark Kinet en Trees Traversier zijn bestuursleden en Sjef Houppermans is voorzitter van de Belgisch-Nederlandse Stichting Psychoanalyse en Cultuur.

Reeks Psychoanalyse
en Cultuur, nr. 8
ISBN 978-90-441-3543-5
NUR 777
12 x 19,5 cm
136 blz.
€ 19,90
verschenen

Het Boekenpodium
Conferenties, lezingen,
boekpresentaties,
Er wordt weleens gezegd dat we in een dwingende tijd leven,
waar autoriteit zoek is. Na de dood van God en het einde van de
Grote Verhalen zijn we tot vrijheid veroordeeld. We kunnen ons
dan bijvoorbeeld overgeleverd voelen aan allerlei tot consump-

opleidingen, tentoonstellingen, ...
www.hetboekenpodium.be
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R. Stockman, M. Calmeyn, M. Eneman,
& H. De Dijn

Euthanasie bij psychisch lijden

kenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Brugge en heeft een privépraktijk
in Loppem. Marc Eneman, psychiater, is geneesheer-directeur
van het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus in
Bierbeek. Herman De Dijn, filosoof, is emeritus hoogleraar aan
het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, van de KU Leuven, waar
hij voorheen ook vice-rector was.

Het hellend vlak dat overslaat?
Fracarita-reeks nr. 9
ISBN 978-90-441-3518-3
NUR 705/737/740
12 x 19,5 cm
66 blz.
€ 13,90
verschenen

De auteurs buigen zich over de vraag hoe het verder moet met de
euthanasie bij psychisch lijden. Ze doen het uit medische, filosofische en gelovige hoek en proberen de vraag te beantwoorden
wat mensen met psychisch lijden ertoe brengt om de euthanasievraag te stellen. Dat het om een complex gegeven gaat, is duidelijk. Dat het vaak om een pijnlijke, uitzichtloze situatie gaat,
is eveneens een feit. Maar is het toepassen van euthanasie het
ultieme antwoord op de noodkreet die deze mensen uiten? Of
zijn er alternatieven waarbij men wel degelijk de vraag ernstig
neemt zonder het leven weg te nemen? Want euthanasie blijft
toch steeds het meest radicale en onomkeerbare wat men kan
doen bij een mens.
Het essay kwam er vanuit een bekommernis bij de auteurs, die
zien dat er steeds meer en vlugger gegrepen wordt naar euthanasie als antwoord, waarbij ze zich afvragen of een handeling die
voorheen een strafbare act was maar nu onder bepaalde voorwaarden werd gelegaliseerd, verder zal evolueren als een van de
mogelijke behandelingen bij psychisch lijden. Ook hier luidt de
vraag in welke mate de absolute zelfbeschikking en de absolute
vrijheid het aan het winnen zijn op de absolute beschermwaardigheid van de mens, ook van de mens die psychisch zwaar lijdt.
Uit de Inhoud:

Euthanasie – Vanuit medische hoek – Vanuit gelovige hoek –
Vanuit filosofische hoek.
René Stockman, doctor in de maatschappelijke gezondheidszorg,
is generale overste van de Broeders van Liefde, Marc Calmeyn,
psychiater en psychoanalyticus, werkt in het Psychiatrisch Zie-
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R. Stockman

Mijn hand in Uw hand:
wie zal ons leiden?
Fracarita-reeks, nr. 10
ISBN 978-90-441-3544-2
NUR 705/707/728
12 x 19,5 cm
221 blz.
€ 25,verschenen

Spiritualiteit is in. Managers volgen spiritualiteitssessies om zo
beter gewapend te zijn tegen de stress die het werk meebrengt.
Er is niets tegen een uurtje yoga of een mindfulness-sessie, maar
ware spiritualiteit is van een andere orde. Spiritualiteit wordt niet
beoefend om er voordeel uit te trekken, maar om als mens te
groeien.
Het boek staat stil bij wie een mens echt kan zijn en hoe een
mens de weg naar God kan vinden. Het kijkt naar leermeesters
uit het Oude Testament en naar de wijze waarop God in hun leven aanwezig was. De leermeester bij uitstek is Jezus Christus.
Iedere Godsontmoeting, stelt de auteur, zal uitmonden in een
vernieuwd op weg gaan om in de wereld God aanwezig te brengen, om van zijn liefde te getuigen, om zijn liefde te stralen, om
zijn boodschap uit te dragen. En dat steeds in Zijn hand. Een
spiritueel leven kan heel vruchtbaar worden in de wereld. Spiritualiteit is immers geen wegtrekken uit de wereld, maar zal steeds
de mens opnieuw op weg zetten om in de wereld iets van Gods
droom te realiseren.
Uit de Inhoud:

Mens, wie ben je? – Op zoek zoals onze voorvaderen – Wegwijzer
naar het Koninkrijk – Jezus is de weg naar het Leven.
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René Stockman, doctor in de maatschappelijke gezondheidszorg,
is generale overste van de Broeders van Liefde.

G. Blokland

Geloof alleen!

Gottlieb Blokland is voorzitter van het Instituut voor Bijbelse Vorming in Leuven, inspecteur-adviseur protestants-evangelische
godsdienst bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en voorganger in de protestants-evangelische Bethelkerk in Schaarbeek.

R. Commers

De legende 1717

Protestanten in België:
een verhaal van 500 jaar
Tweede, licht gewijzigde druk
ISBN 978-90-441-3535-0
NUR 704
17 x 24 cm
geïllustreerd
295 blz.
€ 33,verschenen

In 2017 is het 500 jaar geleden dat de protestantse kerkhervorming begon. Deze reformatie veranderde het aanzien van het
christendom in veel Europese landen volledig. Het huidige België was van meet af aan nauw bij deze godsdienstige omwenteling betrokken. In het buitenland beroemde namen als Guido de
Brès, Jacob de Keirsmaeker en Petrus Dathenus zijn hier echter
nauwelijks bekend.
Dit boek beschrijft de geschiedenis van het protestantisme en de
protestantse kerken in België. Het schetst de samenhang tussen
verschillende gebeurtenissen en ontwikkelingen in België, maar
waar relevant ook daarbuiten, van het begin in de zestiende eeuw
tot in onze tijd. Ook het gedachtegoed van de protestantse kerken komt aan bod, zowel op theologisch als kerkelijk-praktisch
en persoonlijk gebied.
Uit de Inhoud:

Voorgeschiedenis – Optreden van Maarten Luther – Begin van
de kerkhervorming – Vluchtelingengemeenten en opkomst van
het calvinisme – Contrareformatie en godsdienstoorlog in de Nederlanden – Protestantse kerken in de Zuidelijke Nederlanden
aan het einde van de 16de eeuw – Onder de aartshertogen – In
de Spaanse Nederlanden na de Vrede van Munster – Tijdens het
Oostenrijks bewind – Aanhechting bij keizerrijk en koninkrijk
– In het koninkrijk België – Onder Leopold II – Eerste Wereldoorlog – Tweede Wereldoorlog en heropbouw – Jaren 60, 70 en
80 – Na de Koude Oorlog en het begin van de 21ste eeuw.

Vrijmetselarij, 300 jaar droom en daad?
ISBN 978-90-441-3537-4
NUR 730/740
17 x 24 cm
156 blz.
€ 19,50
verschenen

Het jaar 2017 is een feestjaar voor vrijmetselaars. In hun organisaties wordt 300 jaar universele vrijmetselarij gevierd, met 1717
als legendarische datum. Maar het ontbreekt aan duidelijkheid
over wat er toen is gebeurd. Is 1717 echt de start van wat de universele vrijmetselarij wordt genoemd?
De auteur verdedigt de stelling dat het ideaalbeeld van de universele vrijmetselarij, dat de vervolmaking van de individuele mens
en de verbetering van het mensengeslacht beoogt, van veel latere datum is dan 1717. Die essentiële en waardevolle thema’s
werden gaandeweg in de tweede helft van de 18de en het begin
van de 19de eeuw toegevoegd, als gevolg van de rituele en symbolische uitbouw van speculatieve genootschappen in West- en
Centraal-Europa. Daarbij verdedigt hij de stelling dat er niet één
geschiedenis van de vrijmetselarij bestaat, maar wel vele, en dat
er bijgevolg niet één vrijmetselarij kan bestaan.
Uit de Inhoud:

Legendarische datum 1717 in de spiegel van een maçonniek parcours – Tartuffe in de tempel – Vrijmetselarij als ‘droom voorwaarts’ – Mededogen: vergetelheid van de maçonnerie? – Relaas
van de ‘wet van de verdeeldheid’ – Universaliteit van de vrijmetselarij? – Vrijmetselarij tussen chronologie en historiografie – Over
mannen en vrouwen: gewichtige zaak – Bildungsideaal van de
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Duitse vrijmetselaarsfilosofen: andere maçonnieke traditie – Verdwenen portret, kleine maçonnieke satire – Besluit: vrijmetselarij
300 jaar droom en daad.
Ronald Commers, vrijmetselaar, is emeritus hoogleraar filosofie
aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel.

J. Leman, A. Trappers &
Foyer vzw (Red.)

Spirituele en grootstedelijke
zachte trance
ISBN 978-90-441-3539-8
NUR 728/708
16 x 24 cm
geïllustreerd
74 blz.
€ 13,90
verschenen

Op precieze plaatsen en momenten, vaak tijdens de weekends,
gaan mensen in Brussel op zoek naar een vorm van zachte religieuze trance, of noem het zelfoverstijging, geestesverruiming.
Het gaat onder meer om islamitische broederschapsbijeenkomsten buiten de moskeeën, christelijk pentecostaalse en evangelicaalse erediensten bij Roemeense Roma, Rwandees-Burundese
voormalige vluchtelingen, Braziliaanse migranten, Brusselse Iraniërs en om boeddhistische bijeenkomsten.
Hierbij zijn honderden mensen betrokken, met de meest uiteenlopende achtergronden en heel verschillende profielen. Het is
geen marginaal fenomeen. Het lijkt er veeleer op dat grootstedelijkheid en multiculturalisme, door een nostalgisch verlangen
heen, een hunkering naar persoonlijke groei en een authentieke
zoektocht naar spiritualiteit, tot dit soort bijeenkomsten leiden.
De auteurs beschrijven die gemeenschappen en hun bijeenkomsten en zoeken er een verklaring voor.
Uit de Inhoud:

J. Leman: Zoektocht naar spirituele bewustzijnsverruiming – G.
Vandamme: Praktijk van dhikr en Wazîfa in het soefisme van
de Tarîqa Qâdiriyya Bûdchîchiyya – J. Leman: Brussels-Iraanse
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(neo-)evangelicalen en de religieuze droom – A. Trappers: Roemeense Roma-pinksterkerken in Brussel – A. Trappers: Igreja
Videira Bruxelas, Braziliaanse pinksterkerk in Brussel – Z. Etambala: Vieringen in twee Brussels-Rwandese pentecostaalse kerken – A. Trappers: Soka Gakkai International Belgium, boeddhistisch genootschap.
Johan Leman, antropoloog, is emeritus hoogleraar aan de KU
Leuven en voorzitter van Foyer vzw – Multi-etnisch werk in Brussel. Ann Trappers, antropoloog, is stafmedewerker bij Foyer vzw.

T. Kochetkova, N. Canters & R. Sneller

Pluraliteit van de levenskunsten
Reeks Omtrent filosofie, nr. 8
ISBN 978-90-441-3571-8
NUR 730
14,5 x 21 cm
ca. 180 blz.
ca. € 25,verschijnt in december

We bevinden ons op de grens tussen twee grote culturele tijdperken. De opkomst van nieuwe technologieën, alsook de toenemende mondialisering van de wereld, openen de weg naar een
andere, nog niet geheel uitgekristalliseerde levenswijze. Wanneer
oude, statische maatschappelijk-culturele patronen tanende zijn,
terwijl nieuwe, alternatieve vormen nog niet hun definitieve beslag hebben gekregen, is er altijd een periode waarin de mens zich
kan bevrijden van culturele maskers en kunstmatige constructies.
Dit soort tussenperiodes zijn wellicht de meest interessante voor
meer persoonlijke ervaringen en innerlijke verdieping, voor doorbraken in de menselijke conditie. De voortdurende maatschappelijk-technologische transformatie biedt de kans om de menselijke
conditie radicaal te veranderen. Een kenmerk van dit historische
proces is de opmars van wat levenskunst is gaan heten: actief zoeken naar manieren om het eigen leven adequaat vorm en richting
te geven. Echter, er bestaat niet één levenskunst, maar er zijn er
verscheidene, waarvan sommige elkaar zelfs uitsluiten.
De auteurs onderzoeken een nieuwe benadering: een individuele
combinatie van elementen uit alle levenskunsten op basis van
zelfstudie en zelfkennis, waarbij het doel is om het eigen potentieel beter te kunnen aanspreken.
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Uit de Inhoud:

Culturele omwenteling – Klassieke levenskunst – Daoïstische
levenskunst – Levenskunst en het onbewuste – Spirituele levenskunst. Bezield leven. Ludwig Klages als denker van extase
– Hedendaagse levenskunst. Richting geven aan het bestaan door
herneming van aspecten uit antieke levenskunst – Naar een volgende stap in de ontwikkeling. Technocentrische levenskunst –
Slot. Eeuwige pelgrim in de melkweg.
Tatjana Kochetkova doceerde wijsgerige antropologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Zij is consulent en oprichter van het filosofisch
centrum Aletheia Humanity Next in Leiden. Nelleke Kanters
doceerde filosofie en ethiek aan Fontys in Eindhoven. Zij is directeur van het Centrum voor Filosofie en Kunst in Budel. Rico
Sneller is universitair docent wijsgerige antropologie aan het Instituut Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden. Hij is ook lid van
de redactieraad van het Filosofie-Tijdschrift.

Hierbij ontwikkelt hij een nieuwe pantheïstische wereldvisie aan
de hand van Ierse denkers. Hij laat zich inspireren door grote
middeleeuwers als Pelagius en Eriugena. Dichterbij staan de verlichtingsfilosoof John Toland en de wetenschapper John Tyndall.
Het boek neemt de lezer mee naar de verste uithoek van Europa
en brengt hem dichter bij zichzelf.
Uit de Inhoud:

Pelgrimstocht – Naar een nieuw pantheïsme.
Ulrich Libbrecht (1928-2017) doceerde Chinese klassieke studies,
Chinese filosofie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven.
Hij ontwikkelde een model voor comparatieve filosofie waarin
hij wereldbeelden uit Oost en West vergelijkt en integreert. Hij
stichtte in Antwerpen en Utrecht een School voor Comparatieve
Filosofie. Hij overleed kort na de voltooiing van dit boek.

V. Neckebrouck
U. Libbrecht

Is dan alles relatief?

Ierse meditaties
Naar een nieuw pantheïsme
ISBN 978-90-441-3533-6
NUR 723/728/700
16 x 24 cm
geïllustreerd
127 blz.
€ 19,verschenen

In de zomer van 2000 maakte filosoof Ulrich Libbrecht een rondreis door Ierland. Hij bezocht plaatsen die in de middeleeuwen
brandpunten waren van intense spiritualiteit en hoge cultuur.
Die plaatsen waren boeiend, maar Skellig Michael trof hem in
het hart. Op dit rotsige uitsteeksel in de Atlantische Oceaan kreeg
hij het gevoel eindelijk thuis te komen. De wereldreiziger had
zijn innerlijk landschap gevonden. Deze Ierse meditaties zijn het
verslag van zijn pelgrimstocht door het groene eiland en naar de
kern van zijn eigen wezen.

ISBN 978-90-441-3569-5
NUR 730
16 x 24 cm
ca. 160 blz.
ca. € 20,verschijnt in december

Het probleem van het relativisme is op de meest dringende wijze
aan de orde in tijden van overgang en verandering. Geen wonder
dat het één van de opvallendste kenmerken is van de zogeheten
postmoderne tijd, waarin snelle en diepgaande veranderingen
en transformaties schering en inslag zijn. Een groeiend aantal
tijdgenoten vindt het evident dat er niet één waarheid is, maar
verscheidene waarheden, afhankelijk van tijd, plaats en cultuur.
De doorsnee relativist vraagt zich zelden af waarop zijn stellingname in feite berust. Nog minder is hij op de hoogte van het feit
dat een aantal kritische bemerkingen kan worden gemaakt bij de
relativistische overtuigingen en argumentaties.
De bedoeling van dit boek is de lezer aan te sporen zich nader te
bezinnen over de keuze die hij heeft gemaakt en kennis te nemen
van de kritische vragen die daarbij kunnen worden gesteld. Het
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relativisme is immers alles behalve een eenduidige entiteit. Het
is een buitengewoon complex fenomeen. In de hedendaagse cultuur neemt het verschillende vormen aan in de sociologie, de geschiedenis, de filosofie, de antropologie, dus ook in het dagelijkse
leven. Is het relativisme de definitieve, boven alle twijfel verheven
waarheid waartegen geen enkele kritiek is opgewassen of zijn er
goede redenen om dat te betwijfelen?
Uit de Inhoud:

Etnocentrisme – Etnocentrisme kritisch bekeken – Etnocentrisme en evolutionisme – Van etnocentrisme tot relativisme – Opvolgers – In Europa – Wetenschap, een uitzondering? – Relativisme: bedenkingen en vragen.
Valeer Neckebrouck, doctor in de sociale en culturele antropologie en doctor in de theologie, is emeritus hoogleraar aan de KU
Leuven. Hij doceerde aan de Universiteit van Tilburg en was gastprofessor aan de Universidad Intercontinental van Mexico-stad.
Hij deed jarenlang etnografisch onderzoek in verschillende landen van Afrika en Latijns-Amerika. Hij is auteur van een dertigtal
boeken, etnografische monografieën en theologische essays.

de klassieke logica maar geeft ook een kijk op de veelheid van
alternatieven. Met betrekking tot praktisch redeneren wordt een
eenvoudig systeem uitgewerkt waarvan de (relevante) implicatie
bruikbaar is om Nederlandse zinnen te verwerken.
De auteur gaat moeilijke punten niet uit de weg en kiest onbevangen stelling. Logica wordt hier niet behandeld als een afgewerkt
en dus dood geheel van technieken, maar als een dynamische
discipline die volop in ontwikkeling is. Ten eerste wordt niet alleen getoond wat een correcte redenering is, maar wordt de lezer
stap voor stap geleerd hoe ze op te bouwen. Ten tweede worden
ingewikkelde aspecten uit de metatheorie van hun abstractheid
ontdaan door soms erg plastische vergelijkingen. Voor de lezer
die `persoonlijke’ begeleiding wil, zijn bijgaande programma’s
beschikbaar via het internet.
Uit de Inhoud:

Redeneren en argumenteren – Bewijstheorie van de klassieke
oordeelslogica – Semantiek van de klassieke oordeelslogica – Alternatieve logica’s – PC uitgebreid met een relevante implicatie:
PCR – Klassieke predikatenlogica.
Diderik Batens heeft lesgegeven aan de University of Pittsburgh,
het Limburgs Universitair Centrum en de Vrije Universiteit
Brussel. Hij was gewoon hoogleraar en directeur van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie aan de Universiteit
Gent. Sinds zijn emeritaat is hij actief als onderzoeker en voordrachtgever.

D. Batens

Logicaboek
Praktijk en theorie van het redeneren
Achtste, herziene druk
ISBN 978-90-441-3563-3
NUR 738
17 x 24 cm
204 blz. + weblink
€ 20,verschijnt in oktober

Garant-Studieboekprijs 2017
Garant wil uitdrukkelijk de aandacht
vestigen op het belang van het studieboek
in het hoger onderwijs.
Garant moedigt dan ook de ontwikkeling
van nieuwe studieboeken aan.

Dat iedereen in staat zou zijn correct te redeneren is een mythe.
Zelfs gestudeerden kunnen vaak niet precies zeggen waar eenvoudig klinkende Nederlandse zinnen op neerkomen. In onze
cultuur bestaat overigens een sterke tendens om meer te beweren dan aan te tonen. Dit is een boek voor al wie belang stelt in
de logica. Het vereist geen voorkennis. Het is bruikbaar als praktische en ook als theoretische inleiding. Het behandelt niet alleen
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Daarom looft Garant de Studieboekprijs 2017 uit.
Hij wordt uitgereikt op de Boekenbeurs Antwerpen.
Maandag, 30 oktober 2017, 12 uur
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L. Bouckaert

E. Tielemans

Kies voor hoop

Verbindende communicatie werkt
Derde, licht gewijzigde druk
ISBN 978-90-441-3531-2
NUR 801
16 x 24 cm
geïllustreerd
tweekleurendruk
179 blz., gebonden
€ 29,90
verschenen

Hoe spiritualiteit de economie
kan veranderen
ISBN 978-90-441-3545-9
NUR 728/780
16 x 24 cm
153 blz.
€ 19,95
verschenen

Hoop is het hart van de economie. Droomt niet elke rechtgeaarde ondernemer van een economie in dienst van een gelukkiger
samenleving? Maar hoe komt het dan dat business as usual deze
geest van hoop zo weinig uitstraalt? Waarom die kloof tussen economische rationaliteit en het verlangen naar zin en toekomst?
Op deze vragen zoekt dit boek een antwoord en een oplossing.
Het wil de spirituele kracht van hoop en zingeving op het spoor
komen op de plaats zelf waar ze schijnbaar ontbreekt: in de wetten van de economie. Dat ondernemen diepe spirituele wortels
heeft, is een fascinerende ontdekking.
Uit de Inhoud:

Hoop en economie – Als problemen onoplosbaar zijn – Denken
vanuit de toekomst – Kwetsbaar leiderschap – Economische democratie – Andere schaarste – Waarom herverdelen? – Ondernemen voor vrede – Ondernemen en onderwijzen.
Luk Bouckaert, filosoof en economist, is emeritus hoogleraar
ethiek aan de KU Leuven. Met enkele collega’s startte hij in 1987
het interdisciplinaire Centrum voor Economie en Ethiek in Leuven. In 2000 stichtte hij het interlevensbeschouwelijke SPESforum dat zich lokaal en internationaal inzet voor spirituele
herbronning in economie en samenleving. Zijn vele publicaties
situeren zich vooral op het terrein van bedrijfsethiek en spiritualiteit.

Verbindende Communicatie geeft inspiratie aan organisaties die
mensen in hun kracht willen zetten. Gemotiveerde medewerkers
die zich gerespecteerd weten, werken immers beter samen, creëren meer kwaliteit en zijn een garantie voor de toekomst. Het
begrip Verbindende Communicatie werd op tien jaar tijd een vast
begrip in tal van organisaties en bedrijven.
Dit boek heeft reeds duizenden mensen geïnspireerd om met
meer verbinding en meer plezier te communiceren met collega’s
en met hun teams. Door Verbindende Communicatie hebben
mensen de tools om ervoor te zorgen dat hun initiatieven en gedrevenheid passen binnen de missie en visie van hun organisatie.
Uit de Inhoud:

Basis van Verbindende Communicatie – Verbindende Communicatie toegepast in organisaties – Specifieke thema’s binnen Verbindende Communicatie – Oefenen – Extra’s en tips voor Verbindende Communicatie.
Erwin Tielemans is oprichter-coördinator van Human Matters,
Centrum voor Training en Vorming, met zetel in Schelle.

Bestellen?
Bel, mail, fax, schrijf
Bestelbon op blz. 39
of www.garant-uitgevers.eu
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N. Desmet

van HR-verantwoordelijke in een organisatie als in de rol van HRconsultant.

Wat als werken toch niet
leuk was?

A. Jehaes & K. Van den Broeck

Paradox van de positieve psychologie in HR

Mijn werkbalans

ISBN 978-90-441-3547-3
NUR 801/807/808
17 x 24 cm
tweekleurendruk
160 blz.
€ 21,verschenen

De positieve psychologie heeft zich in HR vertaald in trends als
talentontwikkeling, participatie, zelfsturende teams, het nieuwe
werken en werkbaar werk. Begrippen en theorieën waarbij werknemers het gevoel krijgen dat werken altijd leuk moet zijn, dat
het perfect kan aansluiten bij hun passie en hobby, dat ze alleen
nog zullen doen wat ze graag doen, zelf zullen bepalen waar en
wanneer ze het zullen doen en dat het in perfecte harmonie kan
met hun privéleven. De realiteit is echter anders. Als het enige
wat werknemers kennen welbehagen is, wordt het erg moeilijk
om een onbehaaglijke situatie te verdragen zoals ze die onvermijdelijk zullen tegenkomen. Dan is er sprake van een dreigende
paradox in de wereld van HR.
Het boek is aanvankelijk geen goednieuwsshow en een tegengewicht voor alle recente HR-boeken en -theorieën die vooral gebaseerd zijn op de positieve psychologie. Dit betekent niet dat we pessimistisch of conservatief moeten worden, maar de auteur laat wel
zien dat meer realisme aan de dag moet worden gelegd wanneer het
gaat om het motiveren en ondersteunen van medewerkers en dat
de stortvloed aan hypes voldoende kritisch moet worden benaderd.

Tool voor loopbaancoaches, HRM-ers,
leidinggevenden en medewerkers
ISBN 978-90-441-3551-0
NUR 807/808
Spelbord met toelichting
Kaartenset | 21 kaarten met
reflectievragen
vierkleurendruk
ca. € 25,verschijnt in oktober

Velen vragen zich af: Wil ik dit werk nog wel blijven doen? Soms
heb ik zin om weg te gaan. Op andere momenten denk ik dat ik
het zo slecht nog niet heb. Maar toch. Ik loop blijkbaar vast. Zou
loopbaanbegeleiding iets voor mij zijn?
Dit ‘spelbord’ brengt de werksituatie in beeld. Het doet nadenken
over de taakeisen, de regelruimte, de steun van leidinggevenden
en collega’s en jobzekerheid. Het geeft een scherpe kijk op de
sterktes maar ook op de uitdagingen in de job. Geeft het werk
nog voldoening? Moet daarover niet eens worden gepraat? Door
zelfreflectie krijgen medewerkers zicht op hun werk. Ook voor
loopbaancoaches, hr-medewerkers, leidinggevenden, vertrouwenspersonen en preventieadviseurs psychosociale aspecten is
het spelbord een dankbare tool in gesprekken met werknemers.
Hij helpt om het werk in beeld te brengen en van daaruit keuzes
te maken en acties te bepalen die het welzijn van de werknemer
bevorderen.

Uit de Inhoud:

These: wat als werken leuk was? – Antithese: wat als werken toch
niet leuk was? – Synthese: realistisch perspectief.
Nicolas Desmet is coördinator van en HR-consultant bij EPO2,
met zetel in Zwevegem. Hij versterkt sociale ondernemingen op
het vlak van HR door middel van training, advies en ondersteuning. Zijn ervaring in HR start in de reguliere economie en gaat
via de sociale economie naar de socialprofitsector, zowel in de rol
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Uit de Inhoud:

Meerwaarde voor de medewerker – Meerwaarde voor de begeleider – Achterliggend model – Materiaal – Werkwijze – Verdere
analyse en actie – Extra vragen voor de begeleider, coach of hrmmedewerker.
Annick Jehaes en Karen Van den Broeck zijn beiden coaches bij
het loopbaancentrum Human Results in Bilzen.
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L. Cuyvers & G. Vandewalle (Red.)

Politiek en economisch beleid
Ontwikkelingen in de Verenigde Staten en in
Europese landen
ISBN 978-90-441-3532-9
NUR 754/780
17 x 24 cm
ca. 280 blz.
ca. € 32,verschijnt in oktober

G. Vandewalle: Zweden, ideale democratie? – G. Vandewalle: Nederland, streven naar een evenwichtig beleid – J. Van Gompel:
Economische politiek in België (1960-2016): afbouw van hardnekkige onevenwichtigheden – G. Vandewalle: Spanje op zoek
naar jobs voor duizenden werklozen – L. Cuyvers & G. Vandewalle: Hoe een herstel uit de crisis bereiken?
Ludo Cuyvers is emeritus hoogleraar aan de Faculteit Toegepaste
Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, directeur van het Centre for ASEAN Studies bij deze universiteit
en buitengewoon hoogleraar aan de North-West University, Potchefstroom Campus, Zuid-Afrika. Gaston Vandewalle is erehoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, eredocent ‘Geschiedenis
van het economisch denken’ aan de Faculteit Bedrijfskunde en
Economie van de Universiteit Gent en erevoorzitter van het College van Sensoren van de Nationale Bank van België.

L. Poelaert

Bedrijfskunde – De essentie
In de westerse economieën hebben zich structurele transformaties voorgedaan. Ook hebben de strijd om de sociale voorzieningen, het toenemend beslag van de vergrijzing op de overheidsbestedingen, zware overheidsschulden, verzwakte vakbonden,
veranderende politieke krachtsverhoudingen, … de aard en efficiëntie van het economisch beleid gewijzigd. In dit boek laten de
auteurs zien hoe, afgezien van structurele wijzigingen en schokken, vooral sinds het einde van de ‘golden sixties’ ook interne politieke en economische ontwikkelingen van invloed waren op het
economisch beleid. Politieke en economische krachtsverhoudingen, politieke waarden en normen, en democratische instellingen met ‘checks and balances’ die zich in voorafgaande decennia
hebben gevormd, bepalen de krachtlijnen waarbinnen de politieke en economische besluitvorming tot stand komt. Vele nationale
verschillen maken landenstudies onontbeerlijk voor een degelijk
inzicht in het veranderende economisch beleid.
Het boek analyseert hoe de uitdagingen van de opeenvolgende
crisissen werden aangepakt. Het richt zich tot iedereen die de
wisselingen in het economisch beleid in de westerse landen wil
begrijpen.
Uit de Inhoud:

L. Cuyvers & G. Vandewalle: Politiek en economisch beleid, inleidende beschouwingen bij diverse invalshoeken – G. Vandewalle:
Verenigde Staten: onzekere toekomst ingevolge de strijd om de
macht tussen twee onverzoenbare partijen – M. Vermeiren: Duits
kapitalisme en eurocrisis: naar een interne revaluatie? – G. Vandewalle: Groot-Brittannië op zoek naar een functie binnen Europa – G. Rayp: Naoorlogse economische beleid in Frankrijk –

Derde, herziene druk
ISBN 978-90-441-3558-9
NUR 800
20 x 25 cm
tweekleurendruk
ca. 820 blz.
ca. € 80,verschijnt in oktober

Wie de ambitie heeft om te gaan ondernemen of dat al doet, moet
van vele markten op zijn minst een behoorlijke basiskennis hebben. Deze uitgave brengt die kennis bij elkaar. Na een inleidend
hoofdstuk over wat ondernemen wil zeggen, overloopt ze één
na één alle essentiële elementen, zoals belangrijke economische
begrippen, vennootschapsvormen met speciale aandacht voor de
‘handelszaak’, boekhouding, jaarrekening, kostprijscalculatie,
investering, budgettering, financiële analyse, … Een apart hoofdstuk is besteed aan het opstarten van een eigen onderneming.
De auteur voegt vele voorbeelden en cases toe. Zo wordt de jaarrekening besproken aan de hand van reële gegevens van een bestaand bedrijf.
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Uit de Inhoud:

Onderneming – Basisbegrippen van economie – Financial Accounting – Management Accounting – Investeringsanalyse – Cases en voorbeelden – Ondernemersvaardigheden – Minimum
Algemeen Rekeningstelsel.
Ludo Poelaert doceert bedrijfseconomie, bedrijfsmanagement en
ondernemerschap aan de Universiteit Gent, Faculteit Toegepaste
Wetenschappen. Tevens leidt hij een onderneming die zich toespitst op het coachen van managers en zelfstandigen. Eerder was
hij manager in diverse ondernemingen, zoals Apple Computer,
Air Belgium, Adecco en Barry Callebaut.

C. Holthof

Christian Holthof is master in de toegepaste economische wetenschappen, master in toerisme en master of business administration. Hij doceert economische wetenschappen aan de opleiding Hotelmanagement van de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen.

S. Van Damme, P. Foré, E. Huigens,
J.-F. Van den Abeele, G. Meysmans,
A. De Smet & D. Verhoestraete

Cijferen in de hotelsector

Duurzaam ontwerpen
van groene ruimten

Bedrijfseconomische modellen

Vademecum

Derde, geactualiseerde druk
ISBN 978-90-441-3553-4
NUR 782/801
17 x 24 cm
geïllustreerd
ca. 200 blz.
ca. € 25,verschijnt in november

De hotelsector is een internationale sector met een sterke interesse voor bedrijfseconomie. Hotelmanagers stellen kostenanalyses op, hebben inzicht in kostprijsberekeningen en doen vandaag
aan revenue management.
Dit boek besteedt aandacht aan de kostenstructuur van een hotelonderneming en gaat in op de verschillende kostprijsmethodes die hanteerbaar zijn in de hotelsector. Full costing en Activity
Based Costing worden geïllustreerd met praktische hotelvoorbeelden. Ook wordt er een overzicht gegeven van de belangrijkste tendensen op het vlak van revenue management en worden de principes van breakevenanalyse in de hotelsector grondig uitgelegd.
Uit de Inhoud:

Kostenstructuur en kostenprijsberekening in de hotelsector – Activity based costing in de hotelsector – Equivalentiecijfermethode
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– Break-evenanalyse en winstgevendheidsanalyse – Prijsbeleid in
de hotelsector – Revenue management in de hotelsector – Revenue management in de restaurantsector en in conference &
banqueting.

ISBN 978-90-441-3561-9
NUR 901/907
24 x 30 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
476 blz., gebonden
€ 60,verschenen

Dit vademecum biedt handvatten voor het ontwerpen van groene
ruimten vanuit een duurzame ambitie. Eerst komt een aantal
sleutelbegrippen aan bod. Dan wordt aangetoond hoe een geïntegreerde synthese van meerschalig, meerlagig en meervoudig
ontwerpen leidt tot kwalitatieve en duurzame groene ruimten.
Daarnaast bevat het boek een draaiboek dat in zeven fasen het
projectproces beschrijft om groene ruimten te maken, ongeacht
hun schaal, complexiteit of context. Ten slotte biedt het ook een
overzicht van hulpmiddelen, zoals analyse-instrumenten, methodieken, toetsingsinstrumenten en planvormen. Voorbeeldprojecten uit binnen- en buitenland illustreren elk deel.
Voor beginners, zoals studenten landschapsarchitectuur, architectuur, stedenbouw en groenmanagement opent het vademecum de boeiende wereld van het ontwerpen van groene ruimten.
Voor gevorderden biedt het een overzicht van de vele inzichten en
praktische kennis die thans over dit thema voorhanden zijn. Aan
ontwerpers biedt het bijkomende expertise over groene ruimten,
hoe die te ontwerpen en te beheren en het instrumentarium om
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ze te ontwikkelen en te handhaven. Voor groenbeheerders, ecologen en andere projectpartners geeft het inzicht in ontwerpen als
hefboom voor de ontwikkeling van groene ruimten. Opdrachtgevers en projectleiders vinden er inspiratie om groene ruimten te
creëren voor allerhande ruimtelijke projecten.
Uit de Inhoud:

Over ontwerpen, groene ruimten, duurzaamheid en complexiteit
– Ontwerpprincipes – Op weg naar een duurzame groene ruimte
– Duurzaam ontwerpen – Concept- en visieontwikkeling – Vormgeving – Evaluatie en toetsing – Implementatie.
Sylvie Van Damme is geografe, ruimtelijk planner en doctor in
de Stedenbouw en de Ruimtelijke Planning. Pieter Foré is landschapsarchitect en landschapsplanner. Ze zijn beiden verbonden
aan SPATIE, de Onderzoekseenheid Landschapsarchitectuur van
de School of Arts van Hogeschool Gent. Els Huigens en JeanFrançois Van Den Abeele zijn landschapsarchitect en ruimtelijk
planner bij Fris in het Landschap, een bureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw met een duurzame missie. Aurelie De
Smet en David Verhoestraete zijn architect en ruimtelijk planner.
Geert Meysmans is landschapsarchitect. Ze zijn alle drie verbonden aan het Kenniscentrum Tuin+ van de opleiding Landschapsen Tuinarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel.

HistoriANT 2017
Jaarboek voor Antwerpse geschiedenis
ISBN 978-90-441-3554-1
NUR 680
16 x 24 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
184 blz.
€ 27,verschijnt in oktober

zuiden van de stad domineerde. In een tweede bijdrage wordt
een vergeten bron voor de geschiedenis van Antwerpen voor de
schijnwerpers geworpen: een manuscript dat nooit eerder gepubliceerd iconografisch materiaal bevat. Een mooi overzicht van
de spectaculaire ontwikkeling van de Antwerpse pers gedurende
de negentiende eeuw wordt in een volgende bijdrage beschreven.
Een vierde artikel licht uitvoerig toe dat Antwerpen naar het einde
van de negentiende eeuw de belangrijkste haven was in Europa
wat de invoer van graan en de handel ervan betreft. Een laatste
bijdrage in het jaarboek beschrijft nauwkeurig hoe de Antwerp
Waterworks Cy Ltd, een Engelse maatschappij die als eerste voor
de waterbevoorrading van Antwerpen en de haven zorgde, tijdens
de moeilijke jaren van de Eerste Wereldoorlog haar taak opnam.
Kronieken over de werking van het Genootschap voor Antwerpse
Geschiedenis, van de Antwerpse erfgoedbibliotheken, het onroerend erfgoed van de stad Antwerpen en de talrijke Antwerpse
musea ronden het jaarboek af.
Uit de Inhoud:

V. Hendriks, K. Minsaer & P. Lombaerde: Nieuwe gegevens over
de Spaanse citadel in Antwerpen naar aanleiding van recent
archeologisch onderzoek – S. Van Impe: Weinig gekende bron
voor de geschiedenis van Antwerpen in de barok. Encronologium
(1718) van kanunnik Petrus Henricus Goos – A. van Maanen:
Antwerpse pers in de negentiende eeuw – P. Daeleman: Belang
van Antwerpen als graanhaven in de 2de helft 19de en 1ste helft
20ste eeuw – W. Van Craenenbroeck: Watervoorziening van Antwerpen tijdens de Eerste Wereldoorlog – I. Derycke: Genootschap
voor Antwerpse Geschiedenis in 2016 – S. Van Impe: Kroniek
van de Antwerpse erfgoedbibliotheken (2016) – J. Veeckman
(red.): Onroerend erfgoedkroniek van de stad Antwerpen 2016 –
I. Kockelbergh: Musea stellen tentoon.
Met Voorwoord van Piet Lombaerde, gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen, redactievoorzitter.
Deze uitgave is een initiatief van het Genootschap voor de Antwerpse geschiedenis. Voorzitter is Inge Schoups, diensthoofd
van het FelixArchief in Antwerpen.

Publiceren bij Garant?
Telefoneer of zend een mail
Veel is er de laatste jaren te doen rond de heraanleg van de leien en de vernieuwing van het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten van Antwerpen. Een eerste artikel besteedt aandacht
aan de opgravingen van belangrijke onderdelen van de zestiende-eeuwse citadel, die gedurende eeuwen het stadsbeeld van het

met uw voorstel,
bij voorkeur in een vroeg stadium.
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K.A.D. Smelik & A. van Dixhoorn (red.)

Middelburg en de Mediene
Joods leven in Zeeland door de eeuwen heen
ISBN 978-90-441-3521-3
NUR 680/716
17 x 24 cm
geïllustreerd
vierkleurenkatern
248 blz.
€ 30,verschenen

Klaas A.D. Smelik doceerde Hebreeuws, Hebreeuwse Bijbel,
Jodendom, Oude Geschiedenis en Oudoosterse religies in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Brussel, Leuven en Gent. Sinds
2006 is hij directeur van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum
in Middelburg. Arjan van Dixhoorn is namens het Familiefonds
Hurgronje bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van Zeeland
in de Wereld aan het University College Roosevelt (Universiteit
Utrecht) in Middelburg. Eerder was hij postdoctoraal onderzoeker aan de universiteiten van Antwerpen en Gent.

K.A.D. Smelik, J. Benschop, L. Bergen,
M. Clement, M.G.S. Coetsier,
G. van Oord & J. Wiersma (Red.)

Etty Hillesum en het pad naar
zelfverwerkelijking

In de geschiedenis van de Joden in Middelburg en de rest van
Zeeland spelen thema’s als godsdienstvrijheid, tolerantie, integratie en discriminatie een belangrijke rol. Middelburg is trots
op zijn vrijheidsgezindheid en inderdaad, toen Portugese Joden
zich aan het begin van de 17de eeuw in Middelburg vestigden,
konden zij er veilig terugkeren naar de godsdienst die zij onder
de druk van de Spaanse Inquisitie hadden moeten opgeven. Ondanks de oppositie van de Middelburgse kerkenraad werd aan de
godsdienstvrijheid voor Joden niet getornd, ook al werden zij in
andere opzichten gediscrimineerd. Toen de Joden gelijkberechtigd werden aan het einde van de achttiende eeuw, begon hun
integratie in de Nederlandse maatschappij.
Deze publicatie laat zien hoe succesvol die was tot het fatale jaar
1942, toen de Zeeuwse Joden werden gedeporteerd naar Amsterdam op weg naar de vernietiging. Dit leek het einde te betekenen
van het Joodse leven in Zeeland, maar het is anders gegaan. De
synagoge van Middelburg, die tijdens de oorlog in een puinhoop
was veranderd, werd in volle glorie hersteld, terwijl ook de Joodse
gemeente van Zeeland is herleefd.
Uit de Inhoud:

Joden in Middelburg en hun interactie met de niet-Joodse omgeving van de 15de eeuw tot de Tweede Wereldoorlog – Joodse
begraafplaatsen van Middelburg – Joods Vlissingen – Mediene
van Middelburg – Joods beroepsleven in Middelburg en de Mediene – Jodenvervolging in Zeeland – Synagoge van Middelburg
– Herstel van de Joodse gemeenschap in Middelburg na de Sjoa
– Bekende Joden uit Middelburg – Joods beroepsleven in Middelburg en de Mediene.
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Etty Hilversum Studies, deel 9
ISBN 978-90-441-3567-1
NUR 680/621/716
17 x 24 cm
geïllustreerd
ca. 170 blz.
ca. € 22, verschijnt in november

Eén van de fascinerende aspecten van Etty Hillesum is de manier
waarop zij zich in een uiterst hachelijke situatie en in een verbazend hoog tempo innerlijk heeft kunnen ontwikkelen tot een
persoonlijkheid die zich vanuit een diepgaande zelfreflectie op
andere mensen betrokken weet.
De eerlijke zelfreflectie van Etty Hillesum staat in schril contrast met de manier waarop nazi’s als kampcommandant Albert
Konrad Gemmeker en de ‘kroonjurist van het Derde Rijk’ Carl
Schmitt hun persoonlijke verantwoordelijkheid probeerden te
ontlopen door zich voor te doen als een speelbal van het lot. Niettemin had de Bulgaars-Franse filosoof Tzvetan Todorov naast bewondering ook kritiek op Etty Hillesum, omdat zij, volgens hem,
niet in verzet kwam. De vraag is in hoeverre deze kritiek gegrond
is of dat Etty Hillesum een eigen manier had om verzet te plegen.
In dit opzicht kan de vergelijking met de Bijbelse Esther zinvol
zijn. Beide vrouwen kiezen voor hun volk, wanneer dit met uitroeiing wordt bedreigd.
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Uit de Inhoud:

S. Verhoeven & G. Boersen

J. Benschop: Mechanisme van verplaatsing in het werk van Etty
Hillesum – M. Coetsier: Etty Hillesum en Viktor Frankl over de
zin van het bestaan – L. Bergen: Etty Hillesum en Albert Konrad Gemmeker – C. Dijkstra: Etty Hillesum en Carl Schmitt – J.
Wiersma: Tzvetan Todorov over Etty Hillesums verzet – G. Van
Oord: Todorovs beeld van Etty Hillesum in de Italiaanse vertaling
van zijn werk – K.A.D. Smelik: De Bijbelse koningin Esther en de
schrijfster Esther Hillesum – G. Van Oord: Giancarlo Gaeta’s Hillesum – G. Gaete: Vorm van het ik en scheppend verlangen – A.
Nagel: Verstrengelde relaties tussen Julius Sper, Leonie Snatager
en Etty Hillesum – F. Joke Vrijlandt-Postma: Persoonlijke herinneringen aan Henny Tideman.

Dyslexie: stoornis of intelligentie?
Derde, herziene en uitgebreide
druk
ISBN 978-90-8575-065-9
NUR 848
17 x 24 cm
ca. 420 blz.
ca. € 45,verschijnt in oktober

Klaas A.D. Smelik, Julie Benschop, Lotte Bergen, Marja Clement,
Meins G.S. Coetsier, Gerrit Van Oord en Jurjen Wiersma zijn allen
actief voor het Etty Hillesum Onderzoekscentrum in Middelburg.

De auteurs nemen stelling tegen de overtuiging dat dyslexie een
stoornis is. Dyslexie komt in belangrijke mate voort uit een andere manier van denken, die in dit boek het conceptuele denken wordt genoemd. Het is die manier van denken die de basis
vormt tot het hebben van succes en tot het ontwikkelen van een
eigen manier van werken in de studie of op het werk. In die eigen manier van werken is het mogelijk om sneller te lezen, beter
te schrijven, duidelijker te communiceren en een brug te leggen
tussen conceptuele denkers en lijndenkers.

Onder deze imprint verschijnen boeken met
een heel eigen gezicht: egodocumenten,
ervaringsverhalen, bijzondere getuigenissen,

Het boek geeft de lezer inzicht in wat volgens de auteurs dyslexie
is, wat de oorzaken van faalangst zijn en hoe deze twee fenomenen hand in hand gaan. Wanneer de faalangst vermindert, hebben dyslectici ook minder last van hun dyslexie. Door anders naar
dyslexie te kijken, zullen ze hun dyslexie beter kunnen accepteren en een positiever zelfbeeld kunnen opbouwen.

eigenzinnige standpunten, tegendraadse

Uit de Inhoud:

visies enz.

Dyslexie: definities en aanpak – Werking van het dyslectisch brein
– Evolutie van de hersenen – Conceptueel denken – Faalangst bij
dyslectici – Verminderen van faalangst en prestatiedrang bij dyslectici – In balans komen – Eigen manier van werken – Geheim
van succes.

De imprint kan ook vele andere, nog uit te
stippelen wegen uit, volgens suggesties van
auteurs en lezers.

Sjan Verhoeven en Gertrudie Boersen hebben een eigen bedrijf
in Amsterdam: Dynamika, organisatieadvies, training en coaching. Sjan Verhoeven, zelf dyslectisch, is trainer en coach; ze
werkt vooral met volwassenen met dyslexie. Gertrudie Boersen,
niet-dyslectisch, is trainer, coach en systeemopsteller; ze begeleidt mensen bij levensvraagstukken en mensen met dyslexie in
het verminderen van faalangst.
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T. Gevaert

W. Foppen & P. Steerneman

Hoogbegaafd opvoeden in de
praktijk

Neem leiding!
Leiderschap in een turbulente wereld

Lessen van een ervaren moeder om je hoogbegaafde kind nog beter te begrijpen

ISBN 978-90-8575-064-2
NUR 801
12,5 x 20 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
156 blz.
€ 21,verschenen

ISBN 978-90-8575-066-6
NUR 848
17 x 24 cm
186 blz.
€ 23,90
verschenen

Hoe kunnen ouders hun (vermoedelijk) hoogbegaafde kind het
beste begeleiden in zijn ontwikkelingsvoorsprong?
De auteur is zelf moeder van drie hoogbegaafde kinderen. Haar
boek vertrekt dan ook van haar eigen hoogbegaafd opvoeden, dat
gekoppeld is aan recent wetenschappelijk onderzoek. Elk van
haar drie kinderen heeft ze in hun eigenheid laten opgroeien.
Alle kinderen zijn immers uniek. In hun hoogbegaafd zijn hebben zij elk hun uitdagingen gekend (en nog): niet alleen de hoogbegaafdheid op zich, maar ook leer- en ontwikkelingsproblemen
tot gewoonweg niet begrepen worden. Vandaag zijn ze succesvolle volwassenen met hun eigen verhaal.
Uit de Inhoud:

Belangrijke eerste woorden van mij aan jou, van ouder tot ouder
– Universele rechten en plichten van de ouder van het hoogbegaafde kind – Mijn verhaal, mijn methode – Totaalontwikkeling
= Evenwichtig stimuleren – Hoogbegaafd opvoeden, toolbox voor
de ouder – De wereld ligt aan je voeten – Jij en (je) hoogbegaafdheid – Epiloog.
Tania Gevaert, psycholoog, studeerde aan KU Leuven, KorzybskiInstituut, AIHP en ECHA. Ze richtte haar eigen praktijk op om
ouders van hoogbegaafde kinderen en onderpresteerders te begeleiden.

34

De auteurs beschrijven leiderschap in de context van de snel veranderende wereld. In deze turbulente omgeving gaat het om een
speelveld waarin verscheidene complexe transities tegelijk en
op elkaar inwerkend plaatsvinden. Daardoor wordt steeds meer
een beroep gedaan op (adaptief) leiderschap. Dit leiderschap gaat
vooral over leiding nemen opdat mensen in beweging komen,
om samen hun dromen voor bedrijf en organisatie na te streven.
Adaptief of (aan)passend leiderschap creëert waarde voor de organisatie en leidt tot een dynamiek in de goede richting.
Uit de Inhoud:

Context van leiderschap – Mindere kanten van leiderschap – Kenmerken en aspecten die leiderschap bevorderen – (Aan)passend
leiderschap.
Wil Foppen is hoogleraar Strategic Leadership aan de School of
Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Hij vervulde daarvoor verscheidene academische en bestuurlijke functies. Pim Steerneman, doctor in de psychologie en bedrijfskundige, is bestuursvoorzitter bij de zorggroep Sevagram in Limburg.
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ZL - Zacht Lawijd

Lexicon van Literaire Werken

Literair-historisch tijdschrift

Driemaandelijks = 4 nummers van
70 blz. per jaargang.
Formaat: 16 x 24 cm,
geperforeerd, uitscheurbaar

Driemaandelijks = 4 nummers van
72 blz. per jaargang.
Formaat 17 x 24 cm.

Abonnementen:
€ 94,50

Abonnementen:
- individueel abonnement: € 36,- studenten: € 28,- instellingen: € 44,Los niet-themanummer: € 12,-

Redactie: Bart Vervaeck, Jaap
Goedegebuure; Lucy Arts
(eindredactie)

Redactiesecretaris:
Geert Swaenepoel

ZL besteedt aandacht aan de historische context van literaire teksten. Naast uitgewerkte artikelen bevat het tijdschrift rubrieken
waarin korte, documentaire beschouwingen bij allerlei foto’s,
handschriften, drukproeven enz. worden gepresenteerd.

Passage
Tijdschrift voor Europese literatuur en cultuur
Driemaandelijks = 4 nummers van
96 blz. per jaargang.
Formaat 17 x 24 cm.
Abonnementen:
- particulieren: € 36,- studenten: € 28,- groepsabonnementen
(vanaf 5 abonnementen): € 28,- instellingen: € 44,Los nummer: € 14,Hoofdredacteur:
Stefan van den Bossche

Het tijdschrift biedt nieuwe perspectieven op de Europese
literatuur – poëzie, proza, essay. Het doet dit met themanummers waarin cultureel-artistiek relevante onderwerpen worden
toegelicht via de figuur en het werk van auteurs. Tegelijk heeft
het tijdschrift oog voor de manieren waarop cultuur door de
literatuur in het algemeen, en bepaalde trends en auteurs in het
bijzonder, werd en wordt beïnvloed.

In dit naslagwerk worden populaire en veelgelezen werken
uit de Nederlandse en Vlaamse literatuur: proza en poëzie (na
1900) door deskundigen besproken, telkens volgens hetzelfde
stramien: informatie over de ontstaansgeschiedenis van het
werk; samenvatting van de inhoud; interpretatie van het werk;
plaatsing van het werk in het oeuvre van de schrijver en in de
literaire context; waarderingsgeschiedenis; relevante secundaire
literatuur. De besprekingen zijn geordend per auteur.

Lexicon van de Jeugdliteratuur
Auteurs en illustratoren
Viermaandelijks = 3 nummers van
90 blz. per jaargang.
Formaat: 14,8 x 21 cm,
geperforeerd, uitscheurbaar
Abonnementen:
€ 96,75
Redactie: Jan Van Coillie, Sanne
Parlevliet, Frauke Pauwels &
Jos Staal

Lexicon van de Jeugdliteratuur beoogt doorlopend informatie
te verschaffen over auteurs (modern en klassiek, uit binnen- en
buitenland), illustratoren en algemene onderwerpen, zoals fictie,
genres, beoordeling, strips, etc. Het tijdschrift is bedoeld voor
ieder die uit hoofde van zijn beroep op de hoogte moet of wenst
te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied, maar
is ook leesbaar voor belangstellenden, omdat relatief weinig voorkennis voorondersteld wordt. De meest relevante informatie is
opgenomen; daarnaast wordt ruim verwezen naar literatuur over
het onderwerp en is het tijdschrift rijkelijk geïllustreerd.
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Kleio

Filosofie & Praktijk

Tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur

Praktische problemen in filosofisch perspectief

Driemaandelijks = 4 nummers van
48 blz. per jaargang.
Formaat 17 x 24 cm.
Abonnementen:
- particulieren: € 23,- studenten: € 18,- instellingen: € 28,Los nummer: € 10,-

Driemaandelijks = 4 nummers van
112 blz. per jaargang.
Abonnementen:
- gewoon abonnement: € 39,Los nummer: € 15,Redactiesecretaris: Ton Vink

Hoofdredacteur: Toon Van Houdt
Redactiesecretarissen:
Marc Vercruyssen & Koen Vandendriessche

Het tijdschrift over oude talen en antieke cultuur, met geregelde
uitweidingen naar latere tijden.

Filosofie - Tijdschrift
Tweemaandelijks = 6 nummers
van 64 blz. per jaargang
+ digitaal archief.
Formaat 20 x 27,5 cm.
Abonnementen:
- particulieren: € 39,- studenten: € 34,- groepen: € 33,(vanaf 5 abonnementen)
- instellingen: € 49,Los nummer: € 9,90
Hoofdredacteur: Harry Willemsen
Eindredacteur: Jozef Waanders

Filosofie is een tijdschrift voor algemeen toegankelijke wijsbegeerte en nieuws over filosofie en levensbeschouwing, vanuit
verschillende invalshoeken: comparatieve filosofie, filosofische
praktijken, filosofie en onderwijs, filosofie en techniek, boekbesprekingen enz.

www.garant-uitgevers.eu

36

Het tijdschrift bespreekt praktische problemen uit het openbare
leven, zowel van algemeen maatschappelijke als van politieke
aard. Het wil discussies hierover verhelderen door de argumenten en redeneringen te ontleden en te toetsen met behulp van
filosofische inzichten en methoden. Het doet dit met heldere
analyses die voor een breed publiek toegankelijk zijn.

Psychiatrie & Verpleging
Tijdschrift voor hulpverleners in
de geestelijke gezondheidszorg
Tweemaandelijks = 6 nummers van
48 blz. per jaargang
+ digitaal archief.
Formaat 17 x 24 cm.
Abonnementen:
- gewoon abonnement: € 26,50
Los nummer: € 12,Speciale voorwaarden voor personeelsleden van Congregratie
Broeders van Liefde.
Hoofdredacteur: Eddy Impens
Redactiesecretaris: Annelies Naert

Dit is een tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, met bijzondere aandacht voor psychiatrisch verpleegkundigen. Psychiatrie en Verpleging wil vanuit een christelijk
geïnspireerde mensvisie aandacht hebben voor alle aspecten van de
zorg, de interdisciplinaire dialoog stimuleren en de professionalisering van de zorg bevorderen. Het tijdschrift streeft ernaar om innoverende onderwerpen en uitwisseling van ervaringen te brengen.
Actualiteit, publicaties en vormingsactiviteiten komen ook aan bod.
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Zorgbreed
Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg
Driemaandelijks = 4 nummers van
40 blz. per jaargang.
Formaat 20 x 27,5 cm.
Abonnementen:
- individueel abonnement: € 36,- studenten: € 29,- groepen: € 29,(vanaf 5 abonnementen)
Los nummer: € 11,Hoofdredacteur: Jan van Balkom

Orthopedagogiek:
Onderzoek en Praktijk – OOP
Tweemaandelijks = 6 nummers
van 48 blz. per jaargang + digitaal
archief.
Formaat 17 x 24 cm.
Abonnementen:
- particulieren: € 60,- instellingen: € 70,- studenten: € 50,- groepen: € 50,(vanaf 5 abonnementen)
Los nummer: € 15,Hoofdredacteurs: Stijn Vandevelde
& Anna M. T. Bosman

Zorgbreed is een veelzijdig werkinstrument rond integrale leerlingenzorg en leerbegeleiding. Het ondersteunt leerkrachten,
zorgcoördinatoren en andere betrokkenen bij de begeleiding van
alle leerlingen, met of zonder specifieke behoeften. Daarnaast
besteedt Zorgbreed evenveel aandacht aan modellen en instrumenten voor algemene leerlingenzorg en aan het stap-voor-stap
ontwikkelen van een zorgbeleid op klas- en schoolniveau.

Dit tijdschrift brengt voor het hele Nederlandstalige gebied
bijdragen over orthopedagogische onderwerpen voor een ruime
lezerskring van wetenschappers, professionals in het veld van de
orthopedagogie, begeleiders, leraren en studenten. Het fungeert
als een brug tussen praktijk en theorie.

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs
School- en klaspraktijk
Driemaandelijks = 4 nummers van
48 blz. per jaargang.
Formaat 20 x 27,5 cm.

Driemaandelijks = 4 nummers
van 60 blz. per jaargang + digitaal
archief.
Formaat 17 x 24 cm.

Abonnementen:
- gewoon abonnement: € 38,- studentenabonnement: € 30,- groepen: € 30,(vanaf 5 abonnementen)
Los nummer: € 12,-

Abonnementen:
- particulieren: € 60,- studenten: € 50,- groepen (vanaf 5): € 50,- instellingen: € 80,Los nummer: € 20,- (niet-themanummer)

Hoofdredacteur: Jo Van den Hauwe

Redactievoorzitter: Gerard J.A.
Baars

Dit pedagogisch-didactisch tijdschrift biedt leerkrachten,
directies, begeleiders lager onderwijs een handreiking bij de
dagelijkse onderwijsleerpraktijk: achtergrondinformatie, visies,
vernieuwingen, reflectie.

TvHO biedt een brede, veelzijdige basis. Er is zowel aandacht
voor beleid en onderzoek als voor de onderwijspraktijk. Het
tijdschrift is een platform voor discussie over hoger onderwijs,
bestemd voor directies, docenten, beleidsvoorbereiders en -beslissers en voor werkgevers van hoogopgeleiden.
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Ruimte & Maatschappij
Vlaams-Nederlands tijdschrift
voor ruimtelijke vraagstukken
Driemaandelijks = 4 nummers van
80 blz. per jaargang.
Formaat 17 x 24 cm.
Abonnementen:
- particulieren: € 49,- studenten: € 41,50
- groepen: € 41,50 (vanaf 5)
- instellingen: € 65,Los nummer: wisselende prijs
Hoofdredacteur: Pascal De Decker

Dit Vlaams-Nederlandse tijdschrift behandelt de ruimtelijke
aspecten van wonen, economie, mobiliteit, toerisme en vrije
tijd, natuur, landbouw, kunst en cultuur, technologie, migratie,
onderwijs, politiek enz. Naast klassieke wetenschappelijke artikelen, die onder meer verslag uitbrengen van onderzoeksresultaten, bevat het literatuuroverzichten, polemische essays,
reflecties uit de praktijk en research briefings.

De gids
op maatschappelijk gebied
Maandelijks (niet in juli en aug.) =
10 nummers van 64 blz.
per jaargang.
Formaat 17 x 24 cm.
Abonnementen:
- particulieren: € 31,- studenten: € 27,60
- groepen: € 28,90
(vanaf 5 abonnementen)
- instellingen: € 46,60
- steunabonnementen: € 80
Los nummer: € 5,90

Garant-Congressen:

Anderstalige
nieuwkomers
Vrijdag, 24 november 2017
Onthaalonderwijs voor anders
talige nieuwkomers stelt scholen,
directies, leerkrachten, begeleiders, … voor vele uitdagingen.
Hoe hiermee om te gaan?

NAH – Niet-aangeboren
hersenletsel
Donderdag, 30 november
2017
De gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel zijn voor de
patiënt, de familie en de omgeving
meestal zeer ingrijpend, zowel bij
kinderen, jongeren als volwassenen.

Hoofdredacteur: Emmanuel Gerard

Het tijdschrift dat het ‘maatschappelijk gebied’ als werkveld
heeft: arbeid en gezondheid, economie en politiek, gelijke kansen, onderwijs, cultuur, vrijwilligerswerk,...
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Meer informatie en inschrijven:
www.garant-congressen.eu
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