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Nieuwe boeken - Voorjaar 2021
Garant is een algemeen-wetenschappelijke en 
informatieve uitgeverij voor studie, praktijk en 
onderzoek. 

Garant richt de aandacht vooral op boeken als studie-
instrument. 
Dit is een ruim begrip:
• ‘leer’boeken voor opleidingen: universiteiten, 

hogescholen, …
• informatieve boeken voor diverse beroepsgroepen: 

in opvoeding en onderwijs, gezondheidszorg, 
welzijnssector, bedrijven en organisaties, …

• publicaties ten behoeve van wetenschap-op-zich: 
proefschriften, onderzoeksrapporten, congres- en 
symposiumverslagen, libri amicorum, …

• boeken voor het brede, geschoolde publiek: 
ouders, patiënten, geïnteresseerden voor filosofie, 
geschiedenis, politiek, milieu, …

Het aanbod bestrijkt vrijwel het hele gamma van 
vakdisciplines en belangstellingsgebieden. De 
auteurs zijn verspreid over alle universiteiten en vele 
hogescholen, instellingen, organisaties, verenigingen, 
bedrijven enz. in Nederland en Vlaanderen. Een aantal 
uitgaven is internationaal.

Deze catalogus Nieuwe boeken is een momentopname 
met publicaties die verschijnen of al verschenen in het 
voorjaar 2021. Alle leverbare titels zijn beschikbaar via 
www.garant-uitgevers.eu
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A.F.A. Baars

Leren, een betekenisvol  
bouwproces

ISBN 978-90-441-3808-5
NUR 840/770
17 x 24 cm
ca. 200 blz.
tweekleurendruk
ca. € 20
verschijnt in juni

Leren staat tegenwoordig in het teken van een leven lang le-
ren. Wat betekent een leven lang leren voor de eindtermen 
van het middelbaar en hoger onderwijs? Inhoudelijke kennis 
en specifieke vaardigheden hebben in de praktijk vaak een 
beperkte houdbaarheidsdatum. Leren gaat niet alleen over 
het oplossen van concrete problemen, de ontwikkeling van 
de hard skills. Leren gaat ook over de ontwikkeling van een 
breed probleemoplossend vermogen, de soft skills. Welke 
competenties heeft een leerling nodig om ook na zijn school-
loopbaan te blijven leren? Wat is de bijdrage die onderwijs-
professionals kunnen leveren aan de ontwikkeling van dit 
vermogen? 

Leren wordt in dit boek beschouwd als een betekenisvol 
bouwproces waar de leerling de eigenaar van is en de eind-
verantwoordelijkheid voor draagt. Het onderwijs heeft de taak 
leerlingen en studenten te begeleiden bij het steeds beter ne-
men van de regie over dit leerproces. Het boek geeft een hel-
dere uiteenzetting van de inhoud van het concept regie, welke 
competenties ermee gemoeid zijn en hoe deze verder ontwik-
keld kunnen worden. De competenties zijn nodig om de op-
gedane kennis en vaardigheden echt eigen te maken, door te 
ontwikkelen en adequaat in te zetten nu en in de toekomst.

Uit de Inhoud:

Inleiding – Regie in de huidige onderwijs praktijk (Inleiding 
- De student als regisseur in het leren - Regie; voorbereid zijn 
op wat gaat komen) – Regie als betekenisvol bouwen (Uit-
gangspunten van een visie op leren - De zeven competenties 
van betekenisvol bouwen) – Mogelijkheden voor regie in de 
onderwijs praktijk (De rol van de student - De rol van de do-
cent - De rol van de begeleidsmaker in de onderwijsorgani-
satie) 

André Baars is afgestudeerd in de onderwijspsychologie aan 
de Radboud Universiteit te Nijmegen (RU) waar hij sinds 
1997 ook werkzaam is als onderwijspsycholoog. Hij begeleidt 
studenten in hun studievoortgang, adviseert studieadviseurs 
en docenten, en ondersteunt opleidingen bij de ontwikkeling 
van begeleiding voor hun studenten. Naast zijn werkzaamhe-
den aan de RU geeft hij lezingen, workshops en cursussen 
aan leerlingen, ouders, docenten en andere professionals in 
het middelbaar en hoger onderwijs. André Baars is coördina-
tor van de professionaliseringscursussen voor de Landelijke 
Vereniging van Studieadviseurs (LVSA). 

W.J.L. Bosch-Sthijns

Aanpakkaarten voor kinderen  
met aandachts- en  
werkhoudingsproblemen

Derde, gewijzigde en herziene 
druk
ISBN 978-90-441-3819-1
NUR 846
14,5 x 21
258 blz.
geïllustreerd, vierkleurendruk, 
met weblink
ca. € 30
verschijnt in juni

Kinderen geven geregeld blijk van problemen in het aan-
brengen van structuur in hun dagelijks leven. Dat kan 
uiterlijk zichtbaar zijn door frustraties, chaos, onzekerheid, 
paniek of weigeren om een taak uit te voeren, maar kan zich 
ook afspelen op denkniveau (werkhoudingsproblemen). Dit 
bemoeilijkt het functioneren van begaafde kinderen enorm. 
Zij kunnen goed leren, maar ontwikkelen daarvoor niet 
altijd de juiste leer- en werkstrategieën.
Deze aanpakkaarten zijn een hulpmiddel voor het aanbren-
gen van structuur, gericht op diverse deelgebieden en onaf-
hankelijk van een methode.

Ze vormen een verzameling van werkstrategieën voor de vak-
gebieden rekenen, lezen en begrijpend lezen, spelling, taal 
en projecten. Inmiddels zijn de aanpakkaarten verder ont-
wikkeld en herzien. Er zijn kaarten onderverdeeld in Brein 
Quest, gericht op informatieverwerking, de werking van het 
cognitieve brein en waarnemen met je brein; Mind Quest, 
gericht op het emotionele brein, sociaal-emotionele ontwik-
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keling, gedragsontwikkeling, sociale interactie; gericht op de 
Slimme Kleuter en op de bovenbouw van de basisschool als 
‘Brug naar het Voortgezet Onderwijs’ (VO). De leerkracht, 
maar ook een begeleider of behandelaar kan hieruit een voor 
elk kind afzonderlijk helder stappenplan afleiden en opstel-
len.

Ze kunnen worden gebruikt bij begaafde kinderen, kinde-
ren met leerproblemen en/of leerstoornissen zoals ASS,  
AD(H)D, gedragsproblemen, informatieverwerkingsproble-
men, beelddenkers en kinderen met dyslexie.

Uit de Inhoud:

Voorwerk – Inleiding – Theoretische achtergrond: leren le-
ren bij aandachts- en werkhoudingsproblemen (Definitie van 
hoogbegaafdheid - Twice Exceptional of Dubbel Bijzonder  - 
Werkhouding en werkhoudingsproblemen) – Het cognitieve 
brein (De werking van de hersenen - Effecten op hoogbe-
gaafdheid - Executieve functies - Beelddenken versus taalden-
ken) – Het emotionele brein (Sociaal-emotionele ontwikke-
ling - Oplossingsgericht denken en werken – Communicatie 
- Geweldloos oplossen van conflicten - De Rationeel Emotieve 
Therapie (RET-therapie)) – Het praktisch werken met de aan-
pakkaarten (Begeleiden van begaafde kinderen met werk-
houdingsproblemen - Methoden & materialen - Praktijkvoor-
beeld: casus Mike - Methode aanpakkaarten - Werkwijze van 
de aanpakkaarten - Verdeling van de aanpakkaarten) – Aan-
pakkaarten (Algemeen - Brein Quest - Mind Quest - Slimme 
Kleuters - Rekenen - Lezen en begrijpend lezen - Spelling - 
Taal - Projecten - Brug naar het VO)

Winny Bosch-Sthijns, orthopedagoog, is stichter-directeur 
van IE Quest, een praktijk en onderzoeksbureau voor ortho-
pedagogiek en psychologie in Maastricht en Heerlen. Daar-
voor was zij leerkracht in het basisonderwijs.

A. Bouman & L. Schuyt

Op weg naar stage en werk.  
Sociale en communicatieve vaar-
digheden op de werkvloer

Handboekboek voor de begeleider

Tweede, gewijzigde druk
ISBN 978-90-441-3802-3
NUR 740/807/848
21 x 29,7 cm
106 blz.
vierkleurendruk
€ 18,50
verschenen

Op weg naar stage en werk is bedoeld voor jongeren met een 
stoornis in het autistisch spectrum en/of andere leer- en ge-
dragsstoornissen die stage gaan lopen of een plek op de ar-
beidsmarkt zoeken.

In een twintigtal lessen worden sociale en communicatieve 
vaardigheden die nodig zijn op de werkvloer besproken en 
geoefend om zo de kansen op een succesvol verloop van een 
stage of toetreding tot de arbeidsmarkt te laten toenemen. 
De training kan individueel of groepsgewijs gevolgd worden.

In deze handleiding voor de begeleider staan per les de doe-
len, de benodigde materialen en aandachtspunten van de 
communicatie met de jongere uitgewerkt.

Bij dit handboek hoort een Werkboek, waarin elk van de les-
sen geoefend en besproken worden.

Uit de Inhoud:

Doelgroep – Werkwijze – Inhoud van het programma (Doel 
van de stage - Informatie over opleidingen en beroepen - 
Kwaliteiten en leerpunten - De werkplek - Curriculum vitae 
- De sollicitatiebrief - Een telefoongesprek voeren - De route 
naar het bedrijf - Kleding op het werk - Jezelf voorstellen - Het 
kennismakings-/sollicitatiegesprek - Communicatie - Hoe 
spreek je de ander aan? - Collega’s - Afspraken en regels - 
Luisteren - Autoriteit - Omgaan met feedback - Omgaan met 
lastige situaties - Feestjes – Evaluatie) – Certificaat 

Drs. Anja Bouman is werkzaam als schoolpsycholoog in het 
Voortgezet Speciaal Onderwijs gericht op jongeren met spe-

GPRC

Guaranteed Peer Reviewed Content
Voor daartoe aangewezen 

publicaties past Garant een 

procedure toe die leidt tot 

de toekenning van 

het GPRC-label
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cifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften ten gevolge 
van gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen.

Lian Schuijt is werkzaam als logopediste. Zij diagnosticeert 
en behandelt spraak-, taal- en communicatieproblemen, met 
name bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis.

A. Bouman & L. Schuyt

Op weg naar stage en werk.  
Sociale en communicatieve  
vaardigheden op de werkvloer

Werkboek

Achtste, gewijzigde druk
ISBN 978-90-441-3803-0
NUR 740/807/848
21 x 29,7 cm
75 blz.
vierkleurendruk
€ 14,90
verschenen

Op weg naar stage en werk is bedoeld voor jongeren die stage 
gaan lopen of een plek op de arbeidsmarkt zoeken.

In dit werkboek worden in een twintigtal lessen sociale en 
communicatieve vaardigheden die nodig zijn op de werkvloer 
besproken en geoefend. Hierdoor zullen de kansen op een 
succesvol verloop van een stage of toetreding tot de arbeids-
markt toenemen.

Bij dit werkboek hoort een Handleiding, met per les de uit-
werking van de doelen, de benodigde materialen en de aan-
dachtspunten van de communicatie met de jongere.

Uit de Inhoud:

Toelichting – Inhoud van het programma (Doel van de stage 
- Informatie over opleidingen en beroepen - Kwaliteiten en 
leerpunten - De werkplek - Curriculum vitae - De sollicita-
tiebrief - Een telefoongesprek voeren - De route naar het be-
drijf - Kleding op het werk - Jezelf voorstellen - Het kennis-
makings-/sollicitatiegesprek - Communicatie - Hoe spreek je 
de ander aan? - Collega’s - Afspraken en regels - Luisteren 
- Autoriteit - Omgaan met feedback - Omgaan met lastige si-
tuaties - Feestjes) – Evaluatie 

Drs. Anja Bouman is werkzaam als schoolpsycholoog in het 
Voortgezet Speciaal Onderwijs gericht op jongeren met spe-
cifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften ten gevolge 
van gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen.

Lian Schuijt is werkzaam als logopediste. Zij diagnosticeert 
en behandelt spraak-, taal- en communicatieproblemen, met 
name bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis.

H. Custers

Hoogsensitiviteit ombuigen

12 stappen naar veerkrachtige  
fijngevoeligheid

ISBN 978-90-441-3807-8
NUR 770/894
17 x 24 cm
262 blz.
geïllustreerd, vierkleurendruk
€ 32
verschijnt in mei

De problematiek van hoogsensitiviteit wordt vaak bespro-
ken vanuit de psychologie en de psychotherapie. In dit boek 
vertrekt de auteur van een andere invalshoek: het werken via 
het lichaam van de persoon en de intense verbondenheid en 
wederzijdse beïnvloeding van lichaam en geest. De auteur 
belicht, naast de psychologische, ook de lichamelijke aspec-
ten van hooggevoeligheid. Persoonlijke groei kan zelfs star-
ten vanuit het lichaam: via het ‘wijze’ lichaam kan iemand 
zijn weke en emotionele hooggevoeligheid laten evolueren 
naar een veerkrachtige fijngevoeligheid.
In het boek begeleiden tekeningen de tekst, want uit de prak-
tijk blijkt dat mensen door tekeningen meer inzicht krijgen 
in hun problematiek. De auteur gebruikt ze dan ook als uit-
gangspunt voor de begeleiding van mensen die haar hulp 
vragen.

Via een aantal uitgeschreven oefeningen kun je onmiddellijk 
zelf aan de slag.

Uit de Inhoud:

Voorwoord – Mijn verhaal – Hoogsensitiviteit – De wereld 
drukt op mij; ‘Ik ben onder de indruk’ (De buitenwereld 
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dringt zich op - Je krijgt er stress van - Wie ben jij? - Wat weet 
ik over mezelf?) – De Afgelegde weg naar ‘mijn leven’ – Het 
staat in je hersenen geschreven (Gelaagde hersenen - Fijnge-
voelig zijn - Er is een uitweg - Positieve gezondheid) – 12 stap-
pen naar veerkrachtige fijngevoeligheid (Naar binnen keren 
- Lichaam Zijn - Jezelf oprichten - Plaats innemen - Jezelf uit-
dagen - De nabije omgeving is je actieterrein - Lichamelijke 
veerkracht ervaren - Zelfvertrouwen - Zelfbewustzijn - Een 
nieuwe relatie met je leefwereld - Inzicht hebben - Harmonie 
ervaren) – Sensitiviteit in evenwicht brengen – Overzichtsta-
bel – Lijst met oefenkansen

Hilde Custers is licentiate Kinesitherapie en revalidatiewe-
tenschappen. Ze bezit een aggregaatsdiploma voor het hoger 
secundair onderwijs en het hoger technisch onderwijs.

Ruim 35 jaar werkt ze als zelfstandig kinesitherapeut (fysio-
therapeut) in haar groepspraktijk in Koersel-Beringen. Altijd 
gaat haar interesse uit naar de mens achter de lichamelijke 
klacht. Ze specialiseerde zich in de behandeling van baby’s en 
kinderen met motorische en psychomotorische problemen. 
Ze begeleidt jongeren en volwassenen met pijn- en span-
ningsklachten. Mede door hun enthousiasme is dit boek tot 
stand gekomen. Als ervaringsdeskundige geeft ze ook lezin-
gen en trainingen over het omgaan met hoogsensitiviteit.

J. Cuypers

Balanced Management

Vier fundamenten voor een  
wetenschappelijke benadering  
van management en ondernemen

ISBN 978-90-441-3831-3
NUR 801
17 x 24 cm
Ca. 160 blz.
ca. € 20
verschijnt in juni

In de laatste eeuw steeg de levensverwachting wereldwijd 
gemiddeld met 40 jaar. Een evidence-based benadering van 
de geneeskunde levert en leverde ongelofelijk sterke resul-

taten. De geneeskunde heeft enorme vooruitgang kunnen 
maken door een wetenschappelijke aanpak.
Bestaat er zoiets als een wetenschappelijke manier van on-
dernemen en management? Dit boek legt uit hoe grote en 
kleine ondernemingen, maar ook ziekenhuizen, scholen en 
andere organisaties op een meer wetenschappelijke wijze 
hun organisatie kunnen beheren en beheersen om hun am-
bities waar te maken.

De vier fundamenten van ‘Balanced Management’ zullen 
helpen om management en ondernemen te verankeren in 
een wetenschappelijk kader. Lessen uit de gedragseconomie, 
zogenaamde ‘goede praktijken’ en ‘evidence-based’ manage-
ment kunnen niet alleen onze strategische, maar ook onze 
dagelijkse operationele uitdagingen als ondernemer en ma-
nager ondersteunen.

Dit boek schetst bondig de geschiedenis van de economische 
wetenschap en kadert vanuit dit perspectief de problemen die 
management en ondernemen lijken te weerhouden om we-
tenschappelijke methodes toe te passen. Daarnaast ontplooit 
het boek vooral een methodiek om in de voetsporen te kun-
nen treden van het succes van andere wetenschappen.

Management en ondernemen gaat over het realiseren van 
doelen in complexe omstandigheden. Wetenschappelijke in-
zichten bieden daarvoor een flinke houvast.

Uit de Inhoud:

Verantwoording (Startschot van het wetenschappelijk avon-
tuur - Alfawetenschap - De sociale dimensie - Maatschappe-
lijke relevantie) – Denken over management en ondernemen 
(Reuzen - Gloryhunting - Dwergen - Alice in Wonderland - 
Intellectuele luiheid - Management en ondernemen) – Ge-
schiedenis van de wetenschap (Weten of geloven - Het eco-
nomisch denken - Pseudo of wetenschap - Van macro naar 
micro - Gedragseconomie) – Management en ondernemen 
als wetenschap (Beslissingen: het hart van een organisatie - 
De slechte beslisser: oorzaken - De slechte beslisser: gevol-
gen) – Balanced Management (De geleidelijke weg - Funda-
ment I: Gedragseconomie - Fundament II: Basisbeginselen 
- Fundament III: Evidence-based Management - Fundament 
IV: Marktpraktijken - Balanced Management) – Governance 
(Homo Sapiens - Achtergrond - Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen - De elite-onderneming)

Jac Cuypers leidt Kobus, een onderneming die sinds jaar en 
dag strategisch, technologisch, operationeel en financieel 
advies verstrekt aan ondernemingen en organisaties. Als in-
terim manager voerde hij bovendien een brede waaier van 
opdrachten uit als CEO, CFO en CIO in grote en kleine on-
dernemingen.
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J. de Bas & E. Verhage

Denkinstrumenten

Onderwijsbegeerte in de praktijk

ISBN 978-90-441-3761-3
NUR 840
17 x 24 cm
190 blz.
geïllustreerd, vierkleurendruk
€ 24,50
verschenen

Dit boek helpt je als leidinggevende in het onderwijs om op 
basis van vijf thema’s uit de filosofie denkinstrumenten in te 
zetten, waarmee je medewerkers kunt aansturen. Deze in-
strumenten ondersteunen je bovendien in het reflecteren op 
jouw werkwijze in het leidinggeven aan een team.

In  Denkinstrumenten voor leidinggevenden in het onderwijs. 
Onderwijsbegeerte in de praktijk worden tweeëntwintig denk-
instrumenten beschreven die helpen bij het leidinggeven 
op school. Voorbeelden zijn het werkoverleg (socratisch ge-
sprek), de multitool (creatief denken), de passer (omtrekken-
de beweging) en het beeldgesprek (leiding geven op afstand). 
Alle instrumenten zijn ontleend aan de filosofie. Filosofen 
beschikken immers over een rijk denkrepertoire, waar lei-
dinggevenden uitstekend gebruik van kunnen maken.

De gereedschappen zijn gerelateerd aan vijf thema’s: zijn, 
denken, doen (ethiek), taal en de mens. Deze wijsgerige the-
ma’s sluiten aan bij onderwerpen waar leidinggevenden veel 
mee te maken hebben. De instrumenten zijn praktisch toe-
pasbaar en kunnen worden benut bij onderwerpen als mo-
reel leiderschap, het denken over vrijheid van handelen, het 
voeren van complexe gesprekken, de maakbaarheid van een 
team, diversiteit aan denkpatronen en zelfreflectie.

Dit boek beschrijft bovendien vijf typen denkers (leiders): de 
analytische denker, de creatieve denker, de humane denker, 
de wezensdenker en de holistische denker. Welk type denker 
past het meeste bij jou? En hoe kun je hier gebruik van ma-
ken? Dit boek biedt handreikingen aan jou als leider om te 
ontdekken welk type denkgereedschap het beste bij jou past. 
Welk instrument heeft jouw voorkeur in een specifieke si-
tuatie? De gereedschappen zijn gekoppeld aan (combinaties 
van) de typeringen.

In dit boek zijn interviews verwerkt die gehouden werden 
met tweeëntwintig prominente leiders in het onderwijs 
en van organisaties die functioneren in een educatieve set-
ting. Er staan in dit boek tips van onder anderen Hugo de 
Jonge, Henk Oosterling en Erik van ’t Zelfde; stuk voor stuk 
experts in het leidinggeven in het onderwijsveld. Hun good 
practices met bepaalde gereedschappen worden beschreven. 
Dat zorgt ervoor dat dit boek een praktisch karakter heeft; 
je kunt meteen met de teksten in de praktijk aan de slag. 
 
Denkinstrumenten voor leidinggevenden in het onderwijs. On-
derwijsbegeerte in de praktijk  levert een bijdrage aan het pro-
fessioneel reflecteren en handelen van leidinggevenden, van 
basisscholen tot universiteiten.

Om Stephan Covey aan te halen: dit boek kan ervoor zorgen 
dat je je zaag scherp houdt.

Uit de Inhoud:

Inleiding – Vijf typen denkers en vijf thema’s (Vijf typen den-
kers - Vijf filosofische thema’s - De betekenis van de thema’s 
voor de typen denkers) – Introductie van de instrumenten 
– Zijn-instrumenten (Hamer (wezensdenker) – Spiegel (re-
flectief filosoferen) - Werkbespreking (socratisch gesprek) 
- Roze bril (verwonderen)) – Denk-instrumenten (Denkwan-
delschoenen (denkwandelen) - Wringijzer (inversie) - Con-
trastekker (oppositioneel en dialectisch denken) – Passer 
(omtrekkende beweging)) – Taal-instrumenten (Tegelsnijder 
(tegeltjeswijsheden) – Caleidoscoop (multiperspectivisch 
denken) – Agenda (agendasetting)) – Mens-instrumenten 
(Gitaar (creatief handelen) – Winkelhaak (premeditatie) – 
Smartphone (netwerkdenken) - Microscoop (empathie)) – 
Doen-instrumenten (Werkbespreking (sociocratische metho-
de) – Atelier (pragmatistisch denken) –Waterpas (filosofisch 
ideaal) – Lamp (intuïtie) – Multitool (creatief denken: diver-
geren) – Centerpunt (convergeren) – Beeldgesprek (leiding-
geven op afstand)) – Casussen vijf typen denkers en de keus 
voor gereedschappen – Uitleiding 

Jan de Bas (1964) is docent filosofie en oprichter en eigenaar 
van het cursusbureau Filosofiegroep Rotterdam. Hij publi-
ceerde Kan een bloemkool denken? Lessen in filosoferen (2016).

Ed Verhage (1971) werkt als zelfstandig interim-directeur in 
het basisonderwijs en als adviseur aan leidinggevenden en 
bestuurders. Hij is oprichter en eigenaar van Sqope, een bu-
reau voor training en advies in het onderwijs.
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L. De Taeye

Tegen het verzinnen

Documentair proza in de Nederlandstalige 
literatuur van de lange jaren zestig

ISBN 978-90-441-3823-8
NUR 621
17 x 24 cm
306 blz.
€ 32
verschenen

De jaren zestig waren een confronterende tijd voor veel 
schrijvers. Terwijl betogingen en sit-ins de straten kleurden 
in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten, leken de aloude lite-
raire middelen enkel afstand te creëren tussen auteur en we-
reld. Schrijvers wilden deelnemen en experimenteerden met 
manieren om tekstueel met de geobserveerde en gewenste 
veranderingen in de buitenwereld om te gaan. In Tegen het 
verzinnen bestudeert de auteur de ‘documentaire tendens’ die 
in die context opgang maakte: een diverse groep auteurs be-
sloot namelijk om afstand te nemen van de traditionele fictie 
om in de plaats daarvan de werkelijkheid te documenteren.

Er verschenen interviewboeken, collages met daarin aller-
hande ‘realiteitsfragmenten’ en auteurs als Harry Mulisch en 
Hugo Claus besloten om reportages te gaan schrijven. Tegen 
het verzinnen biedt een overzicht van die verzameling experi-
menten, met veel aandacht voor de context van de lange jaren 
zestig en enkele diepgaande analyses van opmerkelijke case-
studies.

Uit de Inhoud:

Inleiding (Documentair en literair? Een begripsbepaling - 
In en uit de marges van de literatuurgeschiedenis  - Docu-
mentaire literatuur als studiedomein - Literatuurhistorische 
situering - Periodisering en corpus - Overzicht opzet – The-
oretisch kader en methodologie (Overzicht theoretisch kader 
en methodologie - Semantische benaderingen - Syntactische 
benaderingen - Pragmatische benaderingen - Tussentijdse 
conclusie - Tot slot: de retorische benadering van Richard 
Walsh) – Thematiek en historische context (Contestatie - De 
nawerking van Wereldoorlog II - Steden - Casestudie een: 

Praag schrijven (1975) van Daniël Robberechts - Casestudie 
twee: De helm van aarde (1970) van Wim Hazeu – Conclusie) 
– Meta-uitspraken (Werkelijkheid en experiment Contestatie 
en engagement - Casestudie een: de stencils van Enno Deve-
ling - Casestudie twee: de kritieken en beschouwingen van 
J.F. Vogelaar) – Het interview (De ‘interview society’ - Het in-
terview in de westerse literatuur van de jaren zestig - Genre-
eigenschappen van het literaire interview - Casestudie een: De 
SS’ers (1967) van Armando en Hans Sleutelaar - Casestudie 
twee: Persoons-bewijs (1973) van Philo Bregstein - Conclusie) 
– De reportage (Genretheorie van de reportage - Geschiede-
nis van de reportage als genre - De reportage in de lange jaren 
zestig - Casestudie een: De Parijse beroerte (1968) van Cees 
Nooteboom - Casestudie twee: Months Chinese (1964) van 
Hatty Jonckheer) – De montage (Begripsbepaling en theorie 
- Geschiedenis van de montage - Casestudie een: Het dossier 
Jan (1968) van weverbergh - Casestudie twee: Ontbinding 
(1972) van Lidy van Marissing) - Besluit

Lieselot De Taeye doctoreerde in 2018 aan de VUB op een 
proefschrift over documentaire non-fictieliteratuur in de lan-
ge jaren zestig. Na een jaar aan UC Berkeley gewerkt te heb-
ben, is ze nu verbonden aan de UGent, waar ze een driejarig 
postdoctoraal onderzoeksproject uitvoert over het bovenna-
tuurlijke in literatuur over Congo.

S. De Weerdt

Levenskracht, zelfzorg en  
persoonlijk meesterschap

10 strategieën om je levenskwaliteit duur-
zaam te verbeteren

ISBN 978-90-441-3835-1
NUR 
14,5 x 21 cm
150 blz.
tweekleurendruk
ca. € 20
verschijnt in juni

Meer dan ooit zijn alle kennis en andere voorwaarden voor-
handen om vitaal, vreugdevol en vredig door het leven te 
gaan. Tegelijk heeft dit moderne leven eveneens het poten-
tieel om ons ziek, gestresseerd en ongelukkig te maken. Aan 
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ons dus de keuze. Hoe maak je die keuze? Hoe ontwikkel je 
een levenskracht die van binnenuit komt? Hoe breng je dat 
concreet in de praktijk?

De kwaliteit van je leven duurzaam verbeteren kan door goed 
voor je hele zelf te zorgen. Dit boek laat 10 elkaar aanvullende 
strategieën aan bod komen die de lichamelijke, mentale, rela-
tionele en spirituele dimensie van jezelf aanspreken. Vanuit 
die strategieën worden er een waaier van 100 kleine, haalbare 
acties voorgesteld, waaruit je kan kiezen en die elk een groot 
verschil kunnen maken.

Hoe ga je daarmee aan de slag? Hoe kom je in actie? Dat kan 
maar door leiding te geven aan jezelf. Dit persoonlijk mees-
terschap vraagt om toewijding, mildheid en inzicht. Net zoals 
zelfzorg is ook persoonlijk meesterschap een directe bron 
van levenskracht. Het is die levenskracht die ons ertoe aanzet 
om telkens weer in te zetten op de kwaliteit van ons leven.

“In een ingewikkelde wereld waar bijna iedereen toegang 
heeft tot dezelfde informatie, neemt de waarde van de origi-
nele synthese toe”, schreef Daniel Goleman. Dit boek biedt 
zo een synthese.

Uit de Inhoud:

Persoonlijk meesterschap deel 1 (Toewijding - Van ik-gevoel 
veranderen – Mildheid - Direct inzicht - Nieuwe gewoontes 
vormen) – Zelfzorg (Gratis - De hele mens aanspreken - De 
ontdekkingstocht) – Strategie 1: Voeding – Strategie 2: Bewe-
ging – Strategie 3: Herstel – Strategie 4: Impact – Strategie 
5: Focus – Strategie 6: Aspiratie – Strategie 7: Authenticiteit 
– Strategie 7: Verbinding – Strategie 9: Meditatie – Strategie 
10: Wijsheid – Navigeren met het zelfzorgkompas (Kies wat 
je bevalt - Doe meer van wat werkt - Zet jezelf eens op het 
andere been - Begin bij de basis – Balanceer - De middenweg) 
– Persoonlijk meesterschap deel 2

Sven De Weerdt is als doctor in de psychologie gepassio-
neerd door bewustwording en bewustzijn. Hij is docent aan 
de UHasselt, faciliteert leiderschapsontwikkeling aan het UZ 
Leuven, is zelfstandig begeleider van leer- en ontwikkelings-
processen, zelfzorgcoach bij Fisiotics, meditatieleraar bij 
Studio Zuid (Leuven). Hij is auteur van de boeken Cocreatief 
leiderschap (samen met Yves Larock, Garant), Dansen met de 
wereld (ASP), Ontdek jezelf (Witsand) en De Dans (BoekBoek). 

D. D’hooghe, F. Heyde & C. Vosters

Oscar en het avontuur in de 
speelgoedkist

ISBN 978-90-441-3825-2
NUR 770/773/875
20 x 27 cm
48 blz.
geïllustreerd, vierkleurendruk, 
hardcover
met handleiding via weblink
ca. € 25
verschijnt in juni

Oscar heeft slechte, verdrietige en angstaanjagende dingen 
meegemaakt. Daardoor is hij vast komen te zitten in de ma-
gische wereld van de speelgoedkist op zijn kamer. De lieve 
draak Helena helpt hem op zijn avontuur en uiteindelijk lukt 
het hem om weer uit de speelgoedkist te ontsnappen.

Dit is een therapeutisch verhaal en tevens een werkboek voor 
kinderen met Post Traumatisch Stress Stoornis (PTSS). De 
bijhorende handleiding voor een theoretische achtergrond en 
meer uitleg over de oefeningen in het verhaal is beschikbaar 
via een downloadcode op de website van Garant. 

Doris D’Hooghe is psychotraumatoloog/integratief kinder-
therapeut en EMDR Practitioner. Ze startte haar carrière als 
psychiatrisch verpleegkundige en heeft meer dan 35 jaar er-
varing als psychotherapeut en kindertherapeut. Ze is oprich-
ter van Traumacentrum België (www.traumacentrum.be) en 
werkt al 30 jaar in een private praktijk waar ze aan de slag 
gaat met complexe traumatisering bij zowel kinderen, adoles-
centen, volwassenen en ouderen. 

Frauke Heyde studeerde journalistiek en behaalde een Mas-
ter in de Filmstudies. Ze is scenariste en schrijfster.

Chris Vosters  illustreert kinderboeken en geeft les in het 
Deeltijds Kunstonderwijs.

GPRC

Guaranteed Peer Reviewed Content
Voor daartoe aangewezen publicaties past  
Garant een procedure toe die leidt tot de  

toekenning van het GPRC-label
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I. Donckers

Samen groeien

Natuurlijk opvoeden, ook in de kinderopvang

ISBN 978-90-441-3832-0
NUR 847/853
16 x 24 cm
150 blz.
geïllustreerd, vierkleurendruk
ca. € 20
verschijnt in augustus 

Wat is natuurlijk opvoeden en hoe kan je dit gemakkelijk 
toepassen in een kinderopvang of thuis in een, al dan niet, 
druk huishouden. Waarom zou je kiezen voor deze opvoed-
methode? Wat houdt het allemaal in, en hoe vergemakkelijk 
je hierdoor het leven van een kind en zo ook je eigen leven. 

Hoe pakken we in deze opvoedmethode verschillende be-
langrijke zaken aan, zoals niet laten huilen, voeden op vraag, 
dragen, vegetarische maaltijden, wasbare luiers, en nog veel 
meer. De auteur biedt in het boek een handig stappenplan 
voor de opstart of verderzetting van een opvang volgens de 
natuurlijke opvoedmethode. Met handige tips en voorbeel-
den die je ook binnen je gezin kan toepassen.

Voor ouders, opvoeders, en iedereen die maken heeft met op-
voeding. Met praktijkvoorbeelden en foto’s. 

Uit de Inhoud:

Waarom kiezen voor een natuurlijke opvang? – Wat is na-
tuurlijk opvoeden? – Voordelen natuurlijk opvoeden – Dra-
gen – Straffen en belonen – Slapen – Duurzaam – Wasbare 
luiers – Voeding – Aromatherapie - Buiten spelen – Memo 
Q – Een dag in de opvang – Samenwerking met de ouders – 
Personeel 

Inge Donckers is opvoeder en mama van 3. Ze verdiepte zich 
in gezonde en vooral pure voeding en het effect daarvan op 
lichaam en geest. Door veel te lezen, informatie op te zoe-
ken en vormingen te volgen, voelde ze aan dat de natuurlijke 
aanpak in het leven de enige juiste is. Zo trok ze stilaan die 
filosofie ook door in haar kinderdagverblijf Twinkel.

K. Emmery & G. Loosveldt

Broer of zus, de match  
van je leven

Fairness in siblingrelaties

Reeks ‘Gezinnen, Relaties en 
Opvoeding, nr. 7’
ISBN 978-90-441-3814-6
NUR 740/847
17 x 24 cm
308 blz.
€ 31
verschijnt in mei

Broers en zussen, kortweg ‘siblings’, dat zijn relaties voor het 
leven. Soms zijn ze de beste vrienden, soms komt er afstand 
in hun relatie, toch blijven ze voor altijd met elkaar verbon-
den. Vreemd genoeg krijgt deze unieke gezinsrelatie maar 
weinig aandacht in beleid, hulpverlening of onderzoek. 

De siblingrelatie mag meer in beeld komen, vinden wij. Si-
blings inspireren elkaar, zorgen voor elkaar en delen vaak 
zorgtaken. Fairness is daarbij het sleutelwoord. Zowel ouders 
als siblings streven naar een faire relatie en zoeken steeds 
weer naar een evenwicht dat ze als fair aanvoelen.

In dit boek tonen we hoe beleid en hulpverlening de sibling-
relatie beter kunnen ondersteunen, zeker als het wat moeilij-
ker gaat. Als siblings uit huis geplaatst worden, bijvoorbeeld, 
waarom kan dat niet vaker samen? Als je broer of zus aan 
suïcide denkt, wie zorgt er dan voor jou? Wat als je een erfe-
lijke ziekte hebt en je alleen gered kan worden met de hulp 
van een sibling? En hoe zit dat precies met de ongelijke be-
handeling van siblings door hun ouders, nog steeds een groot 
taboe. Is ongelijk altijd hetzelfde als unfair?

Het zijn maar enkele voorbeelden van thema’s die siblings 
raken. Telkens vertrekken we van het perspectief van broers 
en zussen zelf, verwikkeld in de match van hun leven.

Met bijdragen van Elisabeth Adriaens, Zeynep  Zümer  Ba-
tur, Eef  Cornelissen, Pascal  Debruyne, David De  Coninck, 
Kathleen Emmery, Bo Fagardo, Katja Fournier, Dirk Geldof, 
Bart Henssen, Yu-Chin Her, Johan Lambrecht, Gianni Loos-
veldt, Koen Matthijs, Patrick Meurs, Dimitri  Mortelmans, 
Tinneke Moyson, Philippe Noens, Alexandre Reynders, Adel-
heid Rigo, Johan Stuy, Inge Tency, Salvatore Tomaselli, Kaat 
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Van Acker, Hans Van Crombrugge, Benedikte Van den Bruel, 
Sjaak van der Geest, Simonne Vandewaerde, Karla Van Leeu-
wen, Joris Van Puyenbroeck, Sofie Van Rumst, Jorik Vergau-
wen en Claire Wiewauters.

Uit de Inhoud:

Voorwoord – G. Loosveldt & K. Emmery: Inleiding: relaties 
tussen broers en zussen, fairness als inzet – Siblingrelaties in 
een sociologisch, antropologisch en pedagogisch perspectief 
(Y.-C. Her, Z. Zümer Batur, J. Vergauwen & D. Mortelmans: 
Een sociologische kijk op de relatie tussen broers en zussen. 
Hechte band of felle competitie? - S. van der Geest: Verwant-
schap als vriendschap/vriendschap als verwantschap: een an-
tropologisch perspectief op siblings in Ghana - K. Van Leeu-
wen: Favoritisme in de kindertijd en op volwassen leeftijd: 
ervaringen van fairness door siblings - P. Noens & H. Van 
Crombrugge: Elk kind verdient het voorgetrokken te worden. 
Over ouderliefde als ouderlijke voorliefde) – Siblingrelaties 
bij fysieke en psychische kwetsbaarheid (B. Fagardo, E. Cor-
nelissen, I. Tency & S. Vandewaerde: De betrokkenheid van 
het gezin op neonatologie: siblings in de kijker - J. Stuy & A. 
Rigo: De erkenning van de saviour sibling in de context van 
de familie en getoetst aan de vier principes van de biomedi-
sche ethiek - A. Reynders & T. Moyson: Wat leert het brussen-
onderzoek ons over de impact van suïcidaliteit op brussen?) 
– Siblingrelaties bij transities (K. Emmery, C. Wiewauters, 
S. Van Rumst, D. De Coninck & K. Matthijs: Fairness in si-
blingrelaties tijdens het scheidingsproces van ouders - G. 
Loosveldt & B. Van den Bruel: Uit verband gespeeld? Sibling-
relaties bij pleegzorg en residentiële jeugdhulp - D. Geldof, 
C. Wiewauters, K. Fournier, K. Van Acker, P. Debruyne & P. 
Meurs: Siblingrelaties bij migratie en vlucht) – Siblingrelaties 
bij volwassenen (J. Van Puyenbroeck: Mantelzorgbelofte - B. 
Henssen, J. Lambrecht & S. Tomaselli: Fairness bij de ver-
derzetting van het familiebedrijf - E. Adriaens: Erfrechtelijke 
fairness voor siblings: gelijkheid, vrijheid, solidariteit … en 
blijheid? - K. Emmery & G. Loosveldt: Siblings in praktijk, 
onderzoek en beleid)

Kathleen Emmery en Gianni Loosveldt (red.) zijn verbonden 
aan het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van de hoge-
school Odisee. Naar aanleiding van de Internationale Dag 
van het Gezin brengt het kenniscentrum jaarlijks een publi-
catie uit.

W. de Jong & A. Ettema-Essler

Niet iedereen is hetzelfde

Een andere kijk op fysiotherapie en kinesithe-
rapie aan patiënten met AD(H)D en ASS

ISBN 978-90-441-3813-9
NUR 894/848
17 x 24 cm
130 blz.
geïllustreerd, tweekleurendruk
ca. € 18
verschijnt in juni

Iedereen kan een ledemaat, een spier of een weefsel overbe-
lasten of beschadigen, ook personen met AD(H)D en ASS. 
Voor het herstel ervan kun je een beroep doen op een fysio-
therapeut (in Nederland) of een kinesitherapeut (in België). 
Maar niet altijd is een fysio- of kinesitherapeut voldoende 
ingespeeld op patiënten met AD(H)D en ASS. Deze patiën-
ten vinden het behandelingstraject dan psychisch te zwaar 
en breken trajecten dan voortijdig af, zodat de lichamelijke 
klachten onnodig lang blijven duren. En dat is jammer, want 
enkele kleine aanpassingen in de behandeling zouden een 
groot verschil kunnen maken. 

Dit boek gaat in op de verschillende trajectmogelijkheden die 
de behandeling van deze groep patiënten enorm zou kunnen 
verbeteren, zodat de behandeling wordt volgehouden en de 
lichamelijke klachten verdwijnen.

Uit de Inhoud:

Voorwoord – Inleiding – Werken met subgroepen AD(H)
D en ASS (Wat is AD(H)D? - Wat is ASS? -Verschillen en 
overeenkomsten tussen AD(H)D en ASS - Vernieuwende 
inzichten - Kinderen met AD(H)D of ASS) – Kinderen met 
AD(H)D of ASS als extra subgroep (Kinderen met AD(H)D 
- Kinderen met ASS) – Fysiotherapie in Nederland (Verschil 
tussen ‘gewone’ en ‘Plus’-praktijken - Geen gouden maatstaf 
- Vergelijking met kinesitherapie in België) – Anamnese (Cli-
enten met AD(H)D - Cliënten met ASS) – Lichamelijk onder-
zoek – Vervolg van het behandelingstraject – Einde van het 
behandelingstraject – Voordelen van aangepast werken met 
subgroepen – Verhalen uit de praktijk (Fysiotherapeuten in 

Het Boekenpodium
Conferenties, lezingen, boekpresentaties, 

opleidingen,tentoonstellingen, ...
www.hetboekenpodium.be 
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Nederland - Kinesitherapeuten (of kinesisten) in België) – Pa-
tiënten aan het woord – Nawoord – Dankwoord 

 

Wietske de Jong is fysiotherapeute en heeft ADHD. Met alle 
positieve kenmerken van ADHD motiveert ze haar cliënten 
om het beste uit zichzelf te halen. 

Ans Ettema-Essler begeleidt in haar praktijk volwassenen 
met ADD, ADHD en ASS. Haar werk als coach heeft haar 
geleerd om in de begeleiding te letten op de kleine dingen die 
van groot belang kunnen zijn. Hierover heeft ze een aantal 
boeken geschreven. 

E. Frans

Sensoa Vlaggensysteem  
voor volwassenen

Bespreekbaar maken van seksueel  
(grensoverschrijdend) gedrag

ISBN 978-90-441-3806-1
NUR 865
17 x 24 cm
298 blz.
geïllustreerd, vierkleurendruk
€ 29
verschenen 

 

Het Sensoa Vlaggensysteem is een methodiek die het voor 
mensen makkelijker maakt om met elkaar in gesprek te 
gaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het Vlag-
gensysteem werkt met situatietekeningen, een systeem 
van kleuren van vlaggen bij de inschatting van een seksu-
ele situatie en bij het beoordelen van de ernst van eventu-
eel seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het duiden van 
de ernst van het gedrag is een belangrijk onderdeel: het 
geeft houvast met behulp van zes objectieve criteria. Hier-
door ontstaat inzicht bij alle partijen in de principes van 
seksueel gewenst en seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
Het concept is een onderbouwde en herziene versie van het 
Vlaggensysteem voor begeleiders die werken met kinderen en 
jongeren (Frans & Franck, 2010, 2014). In de versie voor vol-
wassenen nemen we de professional die zorgt voor het welzijn van 

volwassenen als focus. Nog sterker dan bij kinderen en jonge-
ren echter zal de betrokken volwassene zelf ook eigen inschat-
tingen maken, eigen handelingen bewust sturen en afwegen. 
 
De methodiek is bedoeld om als professional te gebruiken op 
3 niveaus, namelijk:

• op niveau van de cliënt, als agogisch instrument voor het 
werken met cliënten, in het bespreekbaar maken van sek-
sueel gedrag waarbij ze betrokken (kunnen) zijn;

• op niveau van het team en de professional kan men de me-
thodiek gebruiken om te reflecteren op hoe men bepaalde 
situaties kan inschatten, hoe men ermee kan omgaan, en 
welke competenties daarvoor nodig zijn bij professionals;

• op niveau van de organisatie kan men proactief of re-
actief werken aan een beter beleid, aan de hand van re-
flectie op incidenten, tekorten, evoluties enzovoort. 

Situatiekaarten, oefeningen en instrumenten zijn te vinden 
op www.vlaggensysteem.be

Uit de Inhoud:

Om te starten (Leeswijzer - Opzet en doel - Waar vind je wat? 
– Terminologie) – Het concept (Wat is het probleem? - Het 
Sensoa Vlaggensysteem voor volwassenen - Welke criteria? - 
De vlaggen gebruiken om de gradatie in ernst weer te geven 
- Hoe reageren?) – Situatiekaarten – In de praktijk (Contexten 
& doelgroepen - Groene vlaggen - Licht seksueel grensover-
schrijdend gedrag - Het Vlaggensysteem op organisatieni-
veau - Succesvol Implementeren) – Bijlagen 

Erika Frans is sociaal agoog en gezondheidspsycholoog en 
werkt sinds een dertigtal jaar bij Sensoa en CGSO Trefpunt 
als opleider, coördinator, beleidsmedewerker en expert. The-
ma’s als seksuele vorming, seksuele ontwikkeling en seksu-
eel grensoverschrijdend gedrag maken de kern uit van haar 
activiteiten als professional. In 2008 ontwikkelde ze samen 
met collega’s het Sensoa Vlaggensysteem als methodiek om 
seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken, 
en de vele positieve reacties inspireerden ons tot het verder 
in praktijk brengen van deze methodiek voor volwassenen.
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R. Haudenhuyse, M. Matthyssen  
& J. Naert

Boksen met jongeren

Een nieuwe kijk op pedagogisch en didactisch 
handelen

Reeks ‘Psychofysiek werken met 
jongeren’, nr. 2
GPRC
ISBN 978-90-441-3821-4
NUR 777/892
17 x 24 cm
140 blz.
tweekleurendruk
€ 21,90
verschenen

De laatste jaren merken we steeds meer interesse voor lichaams-
gerichte methodieken in het werken met jongeren. Binnen 
verschillende sectoren, zoals het onderwijs, jeugdwerk, sport-
verenigingsleven, straathoekwerk en hulpverlening, gaan be-
geleiders aan de slag met diverse activiteiten en methodieken. 
In dit boek zoomen we in op het pedagogisch boksen. Het idee 
om boksen in te zetten als een therapeutische, gezondheids-
gerichte of sociaalpedagogische interventie is niet nieuw, 
maar blijft een onderbenut en vaak ook onbekend terrein. 
 
Om de lezer een concreet idee te geven over hoe een sport-
pedagogische methodiek eruit kan zien, beschrijven we een 
boksproject dat plaatsvond in een gesloten jeugdvoorziening. 
Het project beoogde de bevordering van het integratieper-
spectief van jongeren. We laten hierbij uitgebreid de jonge-
ren en de begeleiders zelf aan het woord, en koppelen onze 
bevindingen aan internationale wetenschappelijke literatuur. 
 
Het boek biedt ook een uitgewerkte sportspelmethodiek 
voor het pedagogisch boksen aan, waarmee de lezer zelf aan 
de slag kan gaan. Voor de meer ervaren bokstrainer kan dit 
hoofdstuk nieuwe inzichten bieden om de bestaande les-
sen te verrijken. Vanuit een beleids- en organisatorisch 
perspectief geven we bijkomend enkele concrete aandachts-
punten voor het opzetten van bokspedagogische projecten. 
 
We sluiten het boek af met een pleidooi om bokspedagogi-
sche projecten, en bij uitbreiding andere (vecht-)sporten, 
meer ingang te doen laten vinden binnen het onderwijs, het 
jeugdwerk en de jeugdhulp.

Uit de Inhoud:

Leeswijzer – Inleiding (Waarom deze reeks? - Het maat-
schappelijk potentieel van (vecht-)sporten - Opboksen tegen 
vooroordelen - Boksen als maatschappelijke interventie - 
Box’Tag vs. Rots & Water) – Sportpedagogiek (Pedagogiek, 
methodiek en didactiek - Wat is sportpedagogiek? - Eman-
cipatie via sport) – Het lichaam, de geest… en de groep (Wat 
is psychofysiek werken? - Het Leerdynamisch Model - Het 
lichaam - De geest - De groep - Het samenspel - Pioniers van 
het pedagogisch boksen: Interview met Tom Flachet (Brus-
sel)) – Een uitgewerkte sportspelmethodiek voor het peda-
gogisch boksen (Aan de slag! - Wat is pedagogisch boksen? 
- Boksen als levensschool - Fundamenten van een sportspel-
methodiek - Pioniers van het pedagogisch boksen: Interview 
met Abdel Wahhabi (Limburg)) – De impact van een boks-
project in een gesloten jeugdvoorziening (Situering van het 
project ‘Slagkracht op de Markt’ - Onderzoeksopzet - Survey 
- Interviews en observaties - Het Leerdynamisch Model van 
Psychofysiek Werken extended) – Aandachtspunten voor het 
organiseren van een bokspedagogisch project – Hoe kan je 
betekenisvol evalueren? (Evalueren van processen - Sociaal-
emotioneel veilig klimaat - Vrijwillige deelname en motivatie 
– Relaties) – Conclusie

Reinhard Haudenhuyse is als onderzoeker verbonden aan de 
Vrije Universiteit Brussel, meer bepaald de onderzoeksgroe-
pen Sport & Society en Voicing At-risk Youth. Zijn onderzoek 
focust op de maatschappelijke betekenis en waarde van sport 
met aandacht voor groepen in precaire en kwetsbare situaties. 
Mieke Matthyssen is verbonden aan de vakgroep Orthopeda-
gogiek van de Universiteit Gent waar ze voor de Huoshen 
Stichting onderzoek doet naar psychofysiek werken met jon-
geren. Daarnaast werkt ze op de vakgroep Talen en Culturen 
van de Universiteit Gent rond gezondheids- en geluksstrate-
gieën in China. Jan Naert is orthopedagoog en onderzoeker 
bij de vakgroep Orthopedagogiek aan de Universiteit Gent. 
Hij doet onderzoek naar continuïteit in de jeugdhulpverle-
ning, met specifieke aandacht voor de stem van jongeren in 
kwetsbare situaties. Daarnaast is hij als vrijwilliger actief in 
het jeugdwelzijnswerk en voorziet hij trainingen in onder 
meer coaching, crisishantering en leefwereldgericht werken.

Bestellen?
Bel, mail, schrijf

naar info@garant.be

of www.garant-uitgevers.eu
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D. Huylebrouck

Lugubere wiskunde

ISBN 978-90-441-3811-5
NUR 916/680
14,5 x 21 cm
76 blz.
geïllustreerd, vierkleurendruk
€ 15 
verschijnt in mei

Wiskunde schijnt voor velen op zichzelf al luguber, maar hier 
gaat het over verhalen waarin een verwijzing zit naar wis-
kunde en schedels, moorden of WOII. Het woord wiskunde 
staat in de titel tussen aanhalingstekens, niet alleen omdat 
de vermelde wiskunde voor diehardmathematici geen ‘echte’ 
wiskunde is, maar ook omdat ze in de besproken voorbeel-
den al eens fout wordt toegepast.

Elk van de hoofdstukken is, op aanpassingen en uitbreidin-
gen na, gebaseerd op een artikel dat voorheen verscheen in 
het wetenschapsblad EOS. Ze zijn dus al uitgetest op hun 
toegankelijkheid voor het ruime publiek. Ze kunnen een in-
spiratiebron zijn voor hen die de wiskunde willen illustre-
ren met maatschappelijke voorbeelden, met inbegrip van de 
meest lugubere.

Uit de Inhoud:

Voorwoord – Schedels (Holbeins vervormde schedel - Mythe 
in het museum - Doorheen een glas - Hongaarse Escher) 
– Hitlers wiskunde (Leren rekenen met de nazi’s - Nazi-
wiskundesymbolen - Nationaalsocialistische vraagstukken 
- Propagandavraagstukken - Vraagstukken over het Nieuwe 
Wereldbeeld - Oorlogswiskunde - Actuele vraagstukken - 
Pamfletten met vraagstukken - Postscriptum) – Guernica 
(Picasso’s meesterwerk van 1937 - Zinloos geweld - Picasso 
op oorlogspad - Meetkunde en Guernica - Eindeloos sleute-
len - Tot op vandaag) – Architect-alchemist (Le Corbusier zat 
wiskundig verkeerd – en hij wist het - Racistische verhoudin-
gen - Modulor - ‘Wiskunde’ van Le Corbusier - Bewust fout 
- Guldensnedegebouwen) – Oorlogsheld, wiskundegenie, 
martelaar (Eindelijk erkenning voor holebi-icoon en topwe-
tenschapper Alan Turing - Leven en werk - De Turingtest - 
Wiskundige nuance - Een tragische dood - Berouw komt na 
de zonde) – Moord en hogere wiskunde (Gevangenen vinden 

hun passie in getallen en formules - Eten, wiskunde, slapen 
- Havens’ kettingbreuken - ‘Belemmerd voor congres) – Op-
merkingen 

Dirk Huylebrouck gaf les in Congo, Burundi, Portugal, aan 
de University of Maryland Global Campus en aan de Faculteit 
Architectuur van de KU Leuven.

Hij schreef al zes boeken: Afrika + Wiskunde; De Codes van da 
Vinci, Bach, pi en Co; België + wiskunde; Wiskunst; De Columns 
van Professor Pi; en, met Emma Grootveld en Rinus Roelofs, 
de eerste Nederlandse vertaling van de Divina Proportione van 
Luca Pacioli en Leonardo da Vinci.

 

E. Janssens & K. Van Acker

De Ontwarde draad

Intervisiespel over de emotionele ontwikke-
ling - clipbox en spelbord

ISBN 978-90-441-3799-6
NUR 848/850/854
21 x 29,5 cm
clipbox met spelbord, kaarten, 
dobbelsteen, notablokje, het 
werkschema van de draad en de 
stuurdraad
geïllustreerd, vierkleurendruk
€ 75
verschenen

  

Het intervisiespel ‘Ontwarde draad’ is ontstaan vanuit de 
drive om de kennis rond sociaal-emotionele ontwikkeling en 
de methodiek van de draad van Gerrit Vignero te versprei-
den. In de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwas-
sen cliënten merken we dat de aangereikte tools en handvat-
ten steun bieden in de dagelijkse praktijk.

Het intervisiespel is bedoeld om een team te coachen om de 
draad te ontwarren en te ordenen. Op die manier komt men 
tot een verbindend verhaal over het kind of de volwassen cliënt.

Er wordt ingezoomd op de eerste drie draden: de begeleider 
trekt de draad, de hechte draad en de lus in de draad. Via het 
spel krijgt men zicht op het  hechtingstraject en de verbin-
ding tussen het kind of de volwassen cliënt met zijn zorgfi-
guren.

Het intervisiespel is ontwikkeld door Katrijn Van Acker en 
Edda Janssens met een stevige draad naar Gerrit Vignero.
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Katrijn Van Acker  studeerde in 1999 af als licentiaat in de 
pedagogische wetenschappen aan Universiteit Gent. Profes-
sioneel is zij al jaren vertrouwd met kinderen en jongeren 
die het moeilijk hebben op vlak van gedrag en/of emoties. 
Vanuit hun emotionele ontwikkeling en de groei in verbin-
ding met anderen schrijft ze draadverhalen in onderwijs. Re-
gelmatig geeft ze vanuit haar expertise vormingen en gaat ze 
met schoolteams aan de slag wanneer moeilijk gedrag een 
knoopje in de draad wordt…

Edda Janssens  is bachelor in de orthopedagogie en creatief 
agoog. Ze heeft reeds meer dan 20 jaar ervaring met het the-
ma sociaal-emotionele ontwikkeling bij volwassenen met een 
beperking in de residentiële en mobiele ondersteuning. Ze 
werkt op de diagnosedienst van vzw Tordale als deskundige 
in de draad van Gerrit Vignero en coacht ortho’s en begelei-
ders in de draad. Als freelancer richtte ze edda. TRIGGERT 
op en ondersteunt ze ouders tijdens Koffie met een Verhaal. 
Enkele jaren geleden bracht ze samen met een gezin het kin-
derboek Pette uit.

 

V. Maes

Blijven staan ondanks de storm – 
Toolbox

Handleiding voor de hulpverleners

ISBN 978-90-441-3758-3
NUR 770
17 x 24 cm
171 blz.
clipbox met handleiding, 25 
psycho-educatieve gespreks-
kaarten, 16 inspiratiekaarten en 
online oefeningen
geïllustreerd, vierkleurendruk, 
met weblink
€ 75
verschenen

Ouders in een hoogconflictscheiding zijn een hele uitdaging 
voor de hulpverlener. Werken met deze ouders en hun kinde-
ren gaat over veel meer dan werken met ouders in conflict. Het 
gaat over ouders die zich niet begrepen voelen en hoe de strijd 
hen verlamt en onzeker maakt. Het gaat ook over kinderen die 
in een loyaliteitsconflict zitten, het moeilijk hebben en ons ra-
ken. Het gaat over een context waar de spanningen regelma-
tig escaleren en hele netwerken in betrokken raken. En het 
gaat over mensen die reeds een lange weg aflegden van juridi-
sche procedures en hulpverleningsinstanties. Ouders in een 

hoogconflictscheiding zitten in een storm die niet overwaait 
en deze storm dragen ze mee binnen, zodra ze een hulpvraag 
stellen. Als hulpverlener, coach, leerkracht, bemiddelaar en/
of therapeut is het een uitdaging om stevig te blijven staan en 
houvast te bieden met jouw kader, jouw aanbod en jouw visie. 
 
In deze box voor hulpverleners zitten tools om met deze 
ouders en gezinnen te werken vanuit het gedachtegoed 
dat eerder beschreven werd in het boek ‘Blijven staan on-
danks de storm. Handvatten voor ouders in een hoog-
conflictscheiding’ (Garant, 2018). De box bevat heldere 
gesprekskaarten en een handleiding hoe en wanneer de 
kaarten te gebruiken. In klare taal biedt de auteur handvat-
ten aan hulpverleners om met ouders en jongeren in ge-
sprek te gaan. De gesprekskaarten kunnen gebruikt wor-
den ter ondersteuning voor psycho-educatie of als concrete 
handvatten en oefeningen. Ook bevat de box een aantal in-
spiratiekaarten met bekende en/of passende uitspraken. 
 
De box is er voor elke hulpverlener die stevig wil blijven staan 
wanneer de storm waar ouders in een hoogconflictscheiding 
middenin zitten, de praktijk komt binnenwaaien.

Uit de Inhoud:

Inleiding – Hoe deze box gebruiken? – De storm die raast 
bij elke scheiding (Trouwen doe je samen, scheiden doe je 
alleen - Elke scheiding is een rouwproces - Scheiden is je 
ouderschap gedwongen reorganiseren) – Wanneer de storm 
niet overwaait… naar een beter begrip van een hoogconflict-
scheiding (Impact van ons taalgebruik: hoe noemen we een 
scheiding waarbij de storm niet gaat liggen? - Sociale per-
spectieven op een hoogconflictscheiding: weinig helpende 
opvattingen - Hoogconflictscheiding als extra saus op de ge-
wone scheiding: meer helpende kijk - Opvoeden in een hoog-
conflictscheiding) – Handvatten om ouders te ondersteunen 
in een hoogconflictscheiding (Doelgroep Transparantie en 
betrouwbaarheid - Positionering in taalgebruik: welzijnstaal 
in plaats van strijdtaal - Settingkeuzes in het werken met ou-
ders in hoogconflict: ‘preparing the ground’ - Doelstelling: 
welzijn verhogen, betere ouder-kindrelatie - Handvatten in 
het werken met een ouder in een hoogconflictscheiding: ac-
centen en oefeningen) – Besluit - Dankwoord

Vanessa Maes is oprichtster van Alianza, een project van 
CGG PassAnt vzw, waar ze de voorbije 12 jaar actief was. Ze 
is klinisch psycholoog en systeemtherapeut. Vandaag werkt 
ze in een privépraktijk en geeft vormingen en opleidingen 
rond het thema ‘Conflictueus ouderschap na scheiding’. Sa-
men met Christel Cornelis schreef ze het boek Blijven staan 
ondanks de storm. Handvatten voor ouders in een hoogconflict-
scheiding (Garant, 2018). Ze heeft ruim 15 jaar ervaring in het 
therapeutisch werken met ouders en kinderen in scheiding.
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S. Marteel

Natiestaat contra republiek

De ‘verloren schat’ van het republikeinse  
universalisme

ISBN 978-90-441-3791-0
NUR 740/754/697
17 x 24 cm
210 blz.
€ 22
verschenen 

Sinds enkele decennia voeren democratische nationalisten 
en liberale universalisten debatten over soevereiniteit, iden-
titeit, en de vraag naar de (on)aangepastheid van het natie-
staatmodel aan de geglobaliseerde economie en cultuur – een 
tegenstelling die echter vooralsnog weinig productief is ge-
bleken. Dit essay wil het debat vooruithelpen door terug te 
koppelen naar de ontstaansperiode van de moderne demo-
cratie. Daarbij wordt de opkomst van de natiestaat herbeke-
ken in een brede politieke en intellectuele context, en worden 
de ideologische drijfveren achter het introduceren van het 
nationalisme in het politiek discours blootgelegd.

Het centrale betoog luidt dat het duurzaam succes van het 
19de-eeuwse natiestaatmodel, en van de politiek van het na-
tionalisme, alleen begrepen kan worden als keerzijde van 
de teloorgang van het (neo)klassieke republicanisme – een 
denkstroming over vrijheid, soevereiniteit en burgerschap 
die haar oorsprong in de renaissance vond en aan de basis 
lag van de revolutionaire gebeurtenissen op het einde van de 
18de eeuw. Het essay geeft zo een aanzet tot de herontdek-
king van dit gedachtegoed, en onderkent hierin de belofte 
van een hernieuwd politiek engagement voor transnationa-
lisme en universalisme.

Uit de Inhoud:

Inleiding – Het republikeinse denken van Machiavelli tot 
Marx – Republikeins universalisme, mensenrechten en de 
opkomst van het nationalisme – Antinationalisme in het po-
litieke denken van de 19de eeuw – Republicanisme en nati-
onalisme in de Verenigde Staten van Amerika – De heront-
dekking van het klassieke republicanisme: politieke theorie, 
burgerparticipatie en sociaaldemocratie – Slotbeschouwing: 

de herontdekking van het republicanisme en de toekomst 
van de natiestaat

Stefaan Marteel  (1977) studeerde geschiedenis aan de Uni-
versiteit Gent en behaalde zijn doctoraat aan het Europees 
Universitair Instituut in Firenze. Hij gaf les aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen en is de auteur van  The Intellectual 
Origins of the Belgian Revolution: Political Thought and Dis-
unity in the Kingdom of the Netherlands (Palgrave 2018). Natie-
staat contra Republiek is zijn eerste publieksboek.

M. Matthys

Rennen in de buitenbocht

Sociale stijgers uit het (gast)arbeidersmilieu 
aan het woord over studie, loopbaan en  
identiteit

ISBN 978-90-441-3826-9
NUR 747/840
17 x 24 cm
ca. 250 blz.
ca. € 25
verschijnt in juni

De juiste keuze voor de juiste opleiding na de lagere school 
is tegenwoordig een hot issue. Het lijkt een onuitroeibare 
wet dat het niet talent en intelligentie zijn die de toekomst 
van de kinderen bepalen, maar de opleiding van de ouders. 
Onderwijssociologen betogen al decennia dat kinderen uit de 
lagere sociale milieus niet dezelfde onderwijskansen hebben 
als kinderen uit de hogere milieus. 

Er zijn altijd kinderen en jongeren uit het milieu van (gast)
arbeiders die, al dan niet met de morele en concrete steun 
van bewogen en gemotiveerde leerkrachten, deze stoelen-
dans ontspringen, de weg naar de universiteit inslaan om 
daarna het leven en loopbaan te leiden van hoger opgeleide 
professionals. Dit boek geeft hen het woord over het gezin 
waaruit zij afkomstig zijn, de eventuele voorgeschiedenis er-
van, de ambities van hun ouders of het ontbreken ervan, hun 
studie, hun opvatting van professionaliteit. Ze vertellen over 
hun eenzaamheid, hun marginaliteit en het gevoel van: bij 
wie hoor ik eigenlijk? Het gaat echter vooral om hun doorzet-
tingsvermogen, hun kracht om tegen de stroom in te roeien, 
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zich aan te passen en te integreren en belangrijke maatschap-
pelijke posities te verwerven. 

Dit boek, dat ook interviews van universitairen uit het milieu 
van Vlaamse en Nederlandse arbeidsmigranten opneemt, 
is een herziene, geactualiseerde en uitgebreide uitgave van 
‘Doorzetters’ (2010) waarin drieëndertig Nederlandse en 
Vlaamse universitair afgestudeerden afkomstig uit de arbei-
dersklasse hun verhaal vertellen over hoe zij aan de univer-
siteit terechtkwamen en hoe het hen verder ging in de sa-
menleving. Hoewel de verhalen veel parallellen vertonen zijn 
er toch een aantal in het oog springende verschillen, zoals 
bijvoorbeeld de ambitie om hogerop te komen.

Uit de Inhoud:

Inleiding: Bij wie hoor ik eigenlijk? – Autochtonen (‘Wie voor 
een dubbeltje geboren is wordt toch nooit een kwartje’ - De 
basis wordt gelegd - Een geslaagde transitie - Leven en loop-
baan - ‘Wij waren de pummels, het plebs…’ - Wat heb ik er 
zelf in betekend? - Conclusies en discussie) – Tweede gene-
ratie (Inleiding - Migratie, werken en wonen - Ambitie - On-
derwijstraject - Carrière en netwerken - Identiteit en loyaliteit 
- Discriminatie - Leefwereld en cultuurverschillen - Sociale 
en culturele positionering - Besluit en discussie - Het verhaal 
van Foad) 

Mick (Michaël) Matthys is de zoon van een gemeentewerk-
man en kwam via het Don Boscocollege ‘voor priester en 
missionarisroepingen’ in Gent en aansluitend noviciaat en 
filosofieopleiding terecht aan de Katholieke Universiteit van 
Leuven. Hij studeerde daar sociale pedagogiek. Hij werkte 
enkele jaren voor de KAJ in Antwerpen en emigreerde in 
1976 naar Nederland waar hij als universitair docent ging 
werken bij de vakgroep sociale pedagogiek. Hij doceerde soci-
alisatietheoriën en deed onderzoek naar jeugd(sub)culturen. 
Ook werkte hij enige jaren aan de Hogeschool van Utrecht 
als docent sociale wetenschappen, jeugdhulpverlening en on-
derzoeksmethoden. In 2000 kwam hij terug in dienst van de 
Universiteit van Utrecht als programmadirecteur van de Mas-
ter ‘Management en Communicatie’ aan de Utrechtse School 
voor Bestuurs- en organisatiewetenschap’ en als universitair 
docent onderzoeksmethoden en wetenschapstheorie. Voor 
zijn proefschrift ‘Doorzetters’ ondervroeg hij universitair af-
gestudeerden, afkomstig uit het arbeidersmilieu, over hun 
studie, leven en loopbaan. Dit proefschrift is vertaald in het 
Engels en door Routledge uitgegeven. Na zijn pensionering 
deed hij aan de Vrije Universiteit van Amsterdam onderzoek 
naar de levensloop en motivatie van eerstegeneratiestuden-
ten en publiceerde hij meerdere artikelen over thema’s uit 
zijn proefschrift. In 2018 publiceerde hij ‘Waarom Belgen ge-
lijk hebben en Nederlanders gelijk krijgen’.

H. Oonk & W. Blankert (red.)

Behoud van EU vereist  
realiteitszin

Beschouwingen en analyses met suggesties 
voor onderwijs en debat

ISBN 978-90-441-3815-3
NUR 697/740
17 x 24 cm
228 blz.
€ 22,90
verschenen

Tijdens de coronacrisis kwam de vraag op waarom de Euro-
pese Unie (EU) niet actiever ingrijpt. In dit boek wordt dit 
uit de doeken gedaan. Jammerkreten over ‘te veel EU’ en ‘te 
weinig EU’ wisselen elkaar af sinds de start van de Europese 
eenwording. De auteurs nemen duidelijk stelling: de kracht 
van de EU wordt bepaald door de kracht van de samenstel-
lende delen, dus van de 27 lidstaten, zelfstandig opererende 
natiestaten, met hun eigen geschiedenis, tradities, taal en cul-
tuur. Tegen die achtergrond worden actuele ontwikkelingen 
binnen de EU bekritiseerd, met meteen daarop aansluitend 
een tegengeluid van een andere auteur om de lezer zelf zijn 
conclusies te laten trekken.

Daarvoor is het noodzakelijk op de hoogte te zijn van de ac-
tiviteiten die de EU tot een succes maken. Het gaat hierbij 
vooral om de interne markt en om de euro. De schaduwkan-
ten worden niet weggemoffeld, zoals het profijt dat de maffia 
heeft van de Europese landbouwsubsidies en de niet inge-
loste belofte van welvaartsstijging voor iedereen.

Vervolgens wordt het Europees beleid omtrent klimaatveran-
dering besproken, uitmondend in de Green Deal, nu een beet-
je op de achtergrond zo lijkt het, maar na de coronapandemie 
zeker niet meer. Aan de inspanningen van de EU om de lid-
staten te ondersteunen bij het bestrijden van deze pandemie 
is een volgend hoofdstuk gewijd. Onder meer door vaccinont-
wikkeling in een hogere versnelling te brengen.

Dit boek is een bron van inspiratie voor iedereen met inte-
resse in de relatie tussen de EU en de lidstaten. Voor primair, 
voortgezet en hoger onderwijs biedt het een uitgelezen kans 
tot verdieping te komen bij het vormgeven aan Europese en 
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Internationale Oriëntatie (EIO). Het aansprekende, concreet 
uitgewerkte project waarmee dit boek afsluit, biedt daarvoor 
alle mogelijkheden. In de bijbehorende online bijlage staan 
concrete opdrachten en suggesties bij de hoofdstukken die 
regelmatig worden aangevuld, ideaal voor onderwijs en de-
batbijeenkomsten.

Met bijdragen van Henk Oonk, Walter Blankert, Hans van 
der Heijde, Jan Willem Blankert, Gerhard Akkerman, Natasja 
Nikolić en Liane Vissers van ’t Hof.

Uit de Inhoud:

Henk Oonk & Wolter Blankert: Inleiding – Gedachtevorming 
rondom de EU (Henk Oonk: De toekomst van de Europese 
Unie: in de beperking toont zich de meester - Hans van der 
Heijde: Kritische reactie op 1.1 De toekomst van de Europese 
Unie: in de beperking toont zich de meester) – Succesvolle 
kernactiviteiten van de Europese Unie (Wolter Blankert: De 
interne markt, het successtuk van de Europese Unie - Jan 
Willem Blankert: De euro: waarom hebben we hem en hoe 
werkt hij? - Gerhard Akkerman: Klimaatbeleid in Europees 
perspectief - Natasja Nikolić: De EU in coronatijd) - EIO – Eu-
ropese en Internationale Oriëntatie (Henk Oonk: Inleiding. 
Wat is EIO – Europese en Internationale Oriëntatie? - Liane 
Vissers van ’t Hof: Een praktische EIO-opdracht voor boven-
bouw havo/vwo)

W. Peeters

Autisme en probleemgedrag

Naar een betere afstemming tussen  
kinderen met autisme en hun niet-autistische 
omgeving

ISBN 978-90-441-3812-2
NUR 848
17 x 24 cm
396 blz.
tweekleurendruk
€ 42
verschenen

Wat heeft probleemgedrag met autisme te maken? Eigenlijk 
niets: autisme maakt kinderen niet agressief of gevaarlijk. 

Veel vaker zijn kinderen met autisme eerder slachtoffer van 
agressie dan dader.

Geen kind met autisme kiest ervoor om probleemgedrag te 
stellen. Probleemgedrag is slechts de zichtbare buitenkant 
van de emotionele ontregeling die kinderen met autisme 
overvalt wanneer zintuiglijke prikkels, verwarrende informa-
tie of beangstigende ervaringen hun verwerkingsmogelijk-
heden overstijgen. Sommige kinderen vallen dan anderen 
of zichzelf aan of vernielen huisraad. Anderen geraken in 
paniek, hyperventileren, ontwikkelen een depressie of lopen 
vast in dwangmatig gedrag.

Dit ontregelde gedrag weegt op gezinnen en verzwaart het 
werk van leerkrachten en begeleiders. In de eerste plaats be-
dreigt het echter de ontwikkeling en het welzijn van het kind 
zelf. Wie enkel dit probleemgedrag aanpakt, vergist zich ech-
ter van vijand. Probleemgedrag is vooral een signaal dat de 
leef- en leeromgeving onvoldoende afgestemd is op de noden 
en gevoeligheden van het kind met autisme. Vanuit een goed 
inzicht in hoe kinderen met autisme prikkels en informatie 
verwerken, kan elk van hun probleemgedragingen begrepen 
worden als een volstrekt logische reactie op een slecht afge-
stemde situatie. Kinderen met autisme hebben steeds goede 
redenen om probleemgedrag te stellen. Ons probleem is dat 
wij hun redenen niet altijd begrijpen. Daar wil dit boek iets 
aan doen.

Het eerste deel van dit boek wil het inzicht in probleemge-
drag vergroten: wat is probleemgedrag, welke impact heeft 
dit op kind en omgeving, en welke factoren en mechanismen 
zorgen ervoor dat probleemgedrag ontstaat en blijft voortbe-
staan? Het tweede deel reikt bruikbare handvatten aan om 
probleemgedrag van kinderen en jongeren met autisme op 
een systematische wijze in kaart te brengen en aan te pakken. 
De aanpak richt zich steeds op de hele gezins-, klas- of leef-
groepdynamiek en niet enkel op wat het kind met autisme 
zegt of doet. In het derde deel komen belangrijke basispatro-
nen zoals angst, stress, dwang, verzet of agressie aan bod en 
wordt de onderliggende dynamiek toegelicht.

Uit de Inhoud:

Probleemgedrag: zijn kinderen met autisme een probleem? 
– Probleemgedrag begrijpen (Omschrijving: wat is pro-
bleemgedrag (en wat niet?) - Impact: gevolgen en beleving 
van probleemgedrag - Visie: probleemgedrag als stressven-
tiel en oplossingsstrategie - Ontstaan: een werkmodel over 
probleemgedrag) – Aan de slag met probleemgedrag (Beeld-
vorming: probleemgedrag in kaart brengen - Aanpak: belang-
rijke principes - Aanpak: een stappenplan voor de praktijk 
- Psychologische begeleiding - Psychofarmaca - Crisispre-
ventie: het signaleringsplan - Crisisinterventie: reageren op 
acuut probleemgedrag - Begeleider in nood: wat als niets 
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werkt?) – Specifieke patronen en dynamieken (Basispatronen 
- Probleemgedrag bij licht verstandelijk beperkte en normaal-
begaafde kinderen met autisme - Probleemgedrag bij matig, 
ernstig en diep verstandelijk beperkte kinderen met autisme) 

Wilfried Peeters is psycholoog en werkt bijna 30 jaar in de 
autismehulpverlening, waarvan het grootste deel in het ex-
pertisecentrum autisme van het UZ Leuven. Door de jaren 
heen gaf hij talloze vormingen aan hulpverleners en merkte 
hij de nood aan een helder en praktisch bruikbaar handboek 
om probleemgedrag aan te pakken bij kinderen en jongeren 
met autisme. Hij publiceerde hierover verscheidene artikels 
in wetenschappelijke tijdschriften. Momenteel werkt hij voor 
een mobiel kinderpsychiatrisch team van het UPC KU Leu-
ven (yuneco combi) en is hij als lector verbonden aan de ba-
chelor-na-bacheloropleiding autisme van de AP-hogeschool 
in Antwerpen.

P. Steerneman & C. Meesters

ToM test-R Set

Handleiding (met online code) + Werkboek 
(testplaten) (in opbergkoffer)

Tweede, licht gewijzigde druk
ISBN 978-90-441-3817-7
NUR 848
21 x 29,7 cm
handleiding (geniet): 27 blz. , 
werkboek (ringband): 18 blz.
geïllustreerd, vierkleurendruk, 
in clipbox
+ test via weblink
€ 150
verschenen

De ToM – Theory of Mind test-R is een van de weinige in-
strumenten die het construct ToM op een gedifferentieerde 
wijze benadert. 

De test meet de drie stadia waarlangs ToM zich ontwikkelt: 
(1) voorlopers van ToM (doen-alsof, emotieherkenning en 
het onderkennen van verschil tussen fysisch en mentaal); 
(2) eerste manifestaties van ToM (first order belief en false 
belief ) en (3) hoogste niveau van ToM (second order be-
lief ). Met behulp van een gestructureerd interview, dat be-
staat uit 14 items, wordt informatie verzameld over de mate 
waarin kinderen van 4 tot en met 12 jaar beschikken over 
sociaal begrip, sociaal inzicht en sociale sensitiviteit. De af-
name van dit interview duurt gemiddeld twintig minuten.  

Het instrument is met name bedoeld voor de doelgroep kin-
deren met autismespectrumstoornissen. 

Het werkboek bevat de testplaten. Bij dit Werkboek hoort ook 
een Handleiding (met online code).

Uit de Inhoud:

Voorwoord – Theoretische verantwoording – Constructie van 
de ToM test-R – Richtlijnen voor afname en scoring

Pim Steerneman, doctor in de psychologie, was tot voor kort 
voorzitter van de Raad van Bestuur van Rubicon Jeugdzorg 
in Horn. Nu is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van 
Sevagram in Heerlen. 

Cor Meesters, doctor in de psychologie, is verbonden aan het 
Departement Medische, klinische en experimentele psycho-
logie van de Universiteit Maastricht.

J. Van Der Elst

Lineair programmeren in  
de bedrijfskunde

Tweede, licht gewijzigde druk: 
2021
ISBN 978-90-441-3816-0
NUR 780
16 x 24 cm
121 blz.
€ 19,60
verschenen

In dit boek wordt de wiskundige techniek van het lineair pro-
grammeren zo behandeld dat ook geïnteresseerden met een 
niet-wiskundige achtergrond er terecht kunnen.

Daardoor kan iedereen bedrijfskundige vraagstukken oplos-
sen waarbij hulpmiddelen van een onderneming op de meest 
optimale manier moeten worden toegewezen. Voor meer 
complexe vraagstukken wordt gebruik gemaakt van Oplosser 
in Excel. Deze tool wordt uitgebreid toegelicht en toegepast.

Het boek bestaat uit vijf hoofdstukken: de eerste drie hoofd-
stukken bevatten die onderwerpen uit de algebra die vereist 
zijn om het lineair programmeren te kunnen begrijpen. Het 
lineair programmeren zelf komt aan bod in het vierde hoofd-
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L. Vanhixe

Leven en dood op zee

De Duitse U-bootoorlogen.  
Inclusief het geheime ‘Handboek van 
de U-bootkapitein’

ISBN 978-90-441-3805-4
NUR 686/689
17 x 24 cm
316 blz., geïllustreerd
€ 31
verschenen

Tijdens de jaren die beide wereldoorlogen voorafgingen, 
zorgden toenemende internationale spanningen telkens voor 
de opbouw van de strijdkrachten bij de westerse grootmach-
ten. En over één zaak was men het daarbij tweemaal roerend 
eens: bij een eventueel gewapend conflict zouden onderzee-
ers slechts een zeer beperkte bijrol kunnen spelen. Grote in-
vesteringen in dergelijke schepen waren dus absoluut niet 
noodzakelijk. Tijdens het interbellum werden de Ameri-
kaanse submarine captains zelfs enkel voor verkenningsop-
drachten opgeleid. Onderzeeërs werden niet eens als echte 
oorlogsschepen beschouwd. Al vrij snel na het uitbreken van 
de vijandelijkheden bleek dat echter zowel in 1914 als in 1940 
een grove misvatting. Vooral de Duitse U-boten speelden in 
beide wereldoorlogen een sleutelrol.

Waarom? Hoe werd deze moordende strijd gevoerd? Welke 
tactieken wendde men aan en hoe evolueerden deze naar-
mate de oorlogen vorderden? Hoe bracht men schepen tot 
zinken? Welke types U-boten vertrokken op patrouille? Hoe 
zag de werving en de opleiding van de U-bootbemanningen 
eruit? Kon men nog ontsnappen uit een gezonken U-boot? 
Hoe werden dieptebommen ingezet? Wie was de jager en wie 
was de prooi? Hoe leefden de U-bootbemanningen en hoe 
kwamen ze om?

Uit de Inhoud:

De eerste U-boten – De Grote Oorlog – Een nieuwe U-boot-
vloot – Dominantie op zee – Werving en opleiding – Het 
Handboek van de U-bootkapitein – Het leven aan boord – Het 
kan verkeren – Wonderwapens – De ondergang – De cijfers 

stuk. In het laatste hoofdstuk wordt de toepassing van het 
lineair programmeren met Excel op bedrijfskundige vraag-
stukken uitvoerig gedemonstreerd.

In de bijlagen zijn vraagstukken opgenomen om de opgeda-
ne kennis te toetsen.

Uit de Inhoud:

Lineaire vergelijkingen (Vergelijking - Lineaire vergelijking 
met één variabele - Lineaire vergelijking met twee variabe-
len - Grafiek van een lineaire vergelijking met twee variabe-
len) – Stelsels van lineaire vergelijkingen en matrices (Stelsel 
van lineaire vergelijkingen - Stelsels van vergelijkingen en 
matrices) – Lineaire ongelijkheden (Ongelijkheden - Line-
aire ongelijkheid met één variabele - Lineaire ongelijkheid 
met twee variabelen - Stelsel van ongelijkheden) – Lineair 
programmeren (Inleiding - Geometrische methode - Lineair 
programmeren met Excel - Andere voorbeelden - Extreme-
puntenoplossingen van stelsels van lineaire vergelijkingen 
- Simplexmethode – Minimaliseringsvraagstuk) – Toepassin-
gen van lineair programmeren met Excel op bedrijfskundige 
vraagstukken (Winstmaximalisering - Productiekosten - Re-
clamecampagne-kosten - Totale contributie - Winstmaximali-
sering met sensitiviteitsanalyse - Kostenminimalisering met 
sensitiviteitsanalyse - Portfoliorendement en sensitiviteits-
analyse) – Oefeningen 

Dr. Jacques Van Der Elst is doctor in business administra-
tion (Newport-Ca , State approved university, 1994), master 
in financieel management van ondernemingen, master in ac-
countancy, gediplomeerde in de boekhoudkundige expertise 
en gegradueerde in de boekhouding.

Hij bekleedde meerdere financiële directiefuncties in grote 
ondernemingen en was als accountant gerechtsdeskundige 
bij diverse Rechtbanken van Koophandel. 

Jacques Van Der Elst doceerde zowel op academisch als ho-
geschoolniveau en gaf vakken zoals statistiek, financiële wis-
kunde , financieel management, financiële analyse, beleg-
gingsleer, bedrijfseconomie en cost accounting. 

De auteur was ook lid van het Instituut van de Accountants 
en Belastingconsulenten (IAB). Meer dan 20 jaar is hij bij het 
IAB jurylid geweest van de eindexamencommissies. 

Zijn vele publicaties situeren zich in de domeinen van de toe-
gepaste wiskunde, het financieel management, de bedrijfs-
economie en de accountancy.
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– Verliezen koopvaardijschepen september 1939 tot augustus 
1945 – Belangrijkste U-boten nazi-Duitsland – Dienstgraden 
bij de Kriegsmarine – Afkortingen – Dramatis personae - 
Bronnen en foto’s

Luc Vanhixe werd gevormd aan de Koninklijke Militaire 
School in Brussel. Gedurende zijn hele loopbaan als officier 
was hij geboeid door militaire geschiedenis in het algemeen 
en de wereldoorlogen in het bijzonder. Zodra hij met pensi-
oen was, heeft hij zich voltijds aan deze passie gewijd. Als 
auteur maakt hij er een erezaak van om de platgetreden pa-
den te verlaten en historische feiten die lang vergeten zijn of 
niet in de klassieke geschiedschrijving opgenomen werden, 
opnieuw een plaats te geven.

W. Van laer

Onrust en samenleven in Europa

ISBN 978-90-441-3798-9
NUR 740/756
17 x 24 cm
196 blz.
€ 18,50
verschenen

Het boek ‘Onrust en samenleven in Europa. Over rechtvaar-
digheid, duurzaamheid en participatie’ gaat in op de actuele 
onvrede in onze samenleving en de oorzaken daarvan. We 
onderscheiden 3 hoofdoorzaken: de onvrede over een maat-
schappij die niet als rechtvaardig gepercipieerd wordt, de zorg 
rond duurzaamheid en het gevoel onvoldoende te kunnen 
participeren in de samenleving (of een gebrek aan verbon-
denheid). Na een algemeen deel over de hedendaagse con-
text (diversiteit en globalisering) en basisbegrippen voor een 
goede samenlevingsopbouw (mensenrechten, het algemeen 
belang) werkt de auteur achtereenvolgens de 3 hoofdthema’s 
uit. De nadruk ligt daarbij minder op analyse (daarvoor wordt 
eerder verwezen naar andere werken), maar vooral op princi-
pes, ideeën en concrete voorstellen om tot meer rechtvaardig-
heid, duurzaamheid en participatie te komen. De samenhang 
tussen deze 3 kernbegrippen wordt beklemtoond.

In het deel over rechtvaardigheid gaat de auteur in op gelijke 
kansen, minimale welvaart voor iedereen, de verdeling van 
inkomens en vermogen, werk en zekerheid (dit laatste zo-

wel op sociaal, economisch als financieel vlak). Onder het 
thema duurzaamheid worden behandeld: een leefbaar mi-
lieu, de energieproblematiek, grondstoffen en afval, klimaat-
verandering, vrede en veiligheid. Ten slotte handelt het deel 
over participatie over het behoren tot gemeenschappen, een 
geïntegreerde maatschappij, een democratie voor de 21ste 
eeuw, de rechtstaat en sociaaleconomische betrokkenheid. 
 
Het werk is geschreven voor de geïnteresseerde en geïn-
formeerde burger, zonder dat deze een specialist hoeft te 
zijn. Het wil de zaken tegelijk bevattelijk en met de nodige 
diepgang weergeven. Met allerhande ideeën en voorstellen 
wil het vooral aanzetten tot verder denken en handelen. De 
doelgroep is het groeiend aantal burgers dat begaan is met 
deze maatschappelijke thema’s en zich hierin verder wil ver-
diepen. Het voordeel van dit werk is dat het niet enkel ingaat 
op één bepaald aspect, maar door de behandeling van de drie 
hoofdthema’s een globale visie wil bieden, waarin de onder-
linge samenhang van interactie van de deelterreinen recht 
wordt gedaan.

Uit de Inhoud:

Algemene beschouwingen (Een diverse samenleving - Men-
senrechten als basis - Welk algemeen belang? - Globalisering 
- Interactie tussen verschillende beleidsniveaus) – Rechtvaar-
digheid (Gelijke kansen - Minimale welvaart voor iedereen 
- Rechtvaardige verdeling van inkomen en vermogen - Werk 
en bestaanszekerheid - Financieel-economische zekerheid) – 
Duurzaamheid (Een leefbaar milieu - Het energievraagstuk 
- Hulpbronnen en afval - Klimaat en opwarming - Vrede en 
veiligheid) – Participatie (Behoren tot gemeenschappen - Een 
geïntegreerde maatschappij - Democratie in de 21ste eeuw 
- De rechtsstaat - Sociaaleconomische betrokkenheid) – Slot-
beschouwingen: De uitdaging aangaan

Werner Van laer is econoom en theoloog. Hij werkt voor het 
aartsbisdom Mechelen-Brussel, maar dit werk is geschreven 
in persoonlijke naam. In 2014 verscheen zijn masterthe-
sis  ‘L.J. Cardinal Suenens. Mémoires du le Concile Vatican II, 
édités et annotés’. In 2019 publiceerde hij  ‘Een regenboog van 
vernieuwing. Pleidooi voor kerkhervorming’ bij Garant.

Publiceren bij Garant?

Telefoneer of stuur een mail 

met uw voorstel,

bij voorkeur in een vroeg stadium.
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J. Verpoest & L. Verstrate

TaalVerhaal

ISBN 978-90-441-3794-1
NUR 840/848/896
20 x 16 cm
4 x 68 blz., pakket van 4 prentenboekjes
geïllustreerd, vierkleurendruk, hardcover
+ handleiding via weblink
€ 112
verschijnt in mei

TaalVerhaal is een inspiratiebron voor ouderbegeleiding bij 
kinderen met een taalproblematiek. Het doel is om denkge-
sprekken met kinderen te stimuleren en zo de taalontwikke-
ling te bevorderen.

TaalVerhaal werkt met verschillende niveaus: de denkvragen 
zijn ingedeeld in vier niveaus, zodat ze de taal-denkontwikke-
ling volgen. Het pakket bevat een digitale handleiding en vier 
prentenboeken (één boekje met drie verhaaltjes per niveau) 
waarin suggesties worden gegeven voor denkvragen. Deze 
denkvragen zetten kinderen aan tot nadenken en praten.

In de eerste plaats is TaalVerhaal bestemd voor logopedisten, 
maar ook andere personen die instaan voor de taalontwikke-
ling van kinderen, zoals pedagogen, leerkrachten en ergothe-
rapeuten, kunnen gebruik maken van dit materiaal.

Uit de Inhoud:

Niveau 1: Papegaai (Een nieuwe thuis - Klaartje bakt een 
taartje - Tijd voor bad) - Niveau 2: Uil (Kobe en Lien hebben 
honger - Opstaan en naar school - Spinnenzoektocht) - Ni-
veau 3: Hond (Etenstijd - Jan de bloemenman - Wat kan ik 
doen vandaag?) - Niveau 4: Vlinder (Naar het bos - Naar de 

winkel - Naar zee)

Joke Verpoest en Louise Verstraete studeerden beiden af als 
logopedisten aan de Arteveldehogeschool Gent. Ze ontwik-
kelden in het kader van hun bachelorproef logopedisch mate-
riaal genaamd TaalVerhaal. Zowel Joke als Louise zijn nu aan 
het werk als zelfstandige logopedisten en helpen kinderen 
met taal-, leer- en articulatiestoornissen.

G. Vignero

Ontwarring en ordening van de 
draad

Verbindend werken met cliënten met pro-
bleemgedrag

ISBN 978-90-441-3804-7
NUR 848
20 x 27,5 cm
318 blz.
geïllustreerd, vierkleurendruk, 
hardcover, met leeslintje
€ 42
verschenen

In het werkveld van de zorg voor mensen met een verstande-
lijke beperking zijn de ontwikkelingspsychologie en -pedago-
gie 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 hech-
ting 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 bespre-
ken 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 begelei-
ders 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 hand-
vatten om anders met (probleem)gedrag van cliënten om te 
gaan.

Uit de Inhoud:

De draad – Ontwarring van de draad: handleiding bij de me-
thode (Discrepanties en verschillen - Stap 1: Basisinformatie 
over de cliënt - Stap 2: Een schijnbaar nutteloos maar o zo be-
langrijk weetje - Stap 3: Van de SEO-R² naar de draad - Stap 4: 
Wie, wat, hoe is de draad? - Stap 5: Verkenning van de draad - 
Stap 6: Verheldering van de draad - Stap 7: Synthese: het ver-
haal van de draad - Stap 8: Het begeleidingsplan ) – Ordening 
van de draad (Het spoor - De poort - Actie-reactie - Samen 
doen - De (h)echte draad - De lus in de draad)

Gerrit Vignero werkt als orthopedagoog in het MPC Terbank 

GPRC

Guaranteed Peer Reviewed Content
Voor daartoe aangewezen 

publicaties past Garant een 

procedure toe die leidt tot 

de toekenning van 

het GPRC-label

Centrum voor het non-fictionboek

 Garant-Studieboekprijs 2021

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 2021 uit.

Meer info blz. 29
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in Heverlee. Zijn doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren 
met een matig tot ernstig verstandelijke handicap. Hij is ge-
schoold in de methode Heijkoop en is lid van de regiegroep 
SEN-SEO. Hij geeft vorming rond de draad, geeft les aan de 
opleiding orthopedagogie van het CVO Heverlee en hij be-
geleidt casusbesprekingen aan de hand van de methode ‘de 
draad’.

J. Ekkerink

Leven op de dag

Mozaïek van de belevingswereld van mensen 
met dementie

ISBN 978-90-8575-090-1
NUR 860/861/893
17 x 24 cm
180 blz.
tweekleurendruk
€ 21,50
verschenen

Veel mensen met dementie laten zien dat een menswaardig 
leven mogelijk is na de diagnose van dementie. Naast lijden 
is er ook kwaliteit van leven. De meeste mensen met demen-
tie worden niet dement, maar blijven mensen met gevoel die 
steeds meer leven op de dag, in het hier en nu. 

In dit boek komen zoveel mogelijk mensen met dementie 
zelf aan het woord. Een mozaïek van de belevingswereld van 
zichzelf en de wereld om hen heen. Mensen met dementie 
zijn kwetsbaar en afhankelijk van anderen om zich heel te 
kunnen voelen. Als wij begrijpen wat zij van ons nodig heb-
ben, kunnen wij hen ondersteunen om goed en waardig te 
kunnen leven. Mensen met dementie kunnen ons op hun 
beurt veel leren over de zin van het leven, het ouder worden 
en de dood. Lessen over de kracht van kwetsbaarheid.

Uit de Inhoud:

Gezondheid (Dementie - Dementie en ouder worden - Ziek 
zijn van dementie - Dement?) – Zelf (Jezelf verliezen - Verlies 
van contact - De persoon - Verleden - Groei) – Omgeving (Af-
hankelijk van de omgeving - Veranderende relatie - Verpleeg-
huis - Lotgenoten - Zorgverleners - Vrijheid) – Heel worden 
(Orde in de chaos - Contact - De helende hand) – De zin van 
dementie (Lijden en kwaliteit van leven - Levenslessen)

Onder deze imprint verschijnen boeken 

met een heel eigen gezicht:  

egodocumenten, ervaringsverhalen, 

bijzondere getuigenissen of 

eigenzinnige standpunten. 
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Dr. John Ekkerink studeerde psycho-gerontologie aan de Rad-
boud Universiteit in Nijmegen. Als GZ-psycholoog was hij 
ruim 35 jaar werkzaam bij de Waalboog in Nijmegen, waar 
verpleeghuis Joachim en Anna deel van uitmaakt. In 1994 
promoveerde hij op een studie naar het beloop van demen-
tie bij ouderen in het verpleeghuis. De verhalen van men-
sen over hun leven met dementie inspireerden hem tot het 
schrijven van dit boek, om mensen met dementie een stem 
te geven.

S. Martens

Voeding als levenskracht

Welk stofwisselingstype ben jij?

ISBN 978-90-8575-090-1
NUR 860/861/893
17 x 24 cm
ca. 250 blz.
geïllustreerd, vierkleurendruk
ca. € 30
verschijnt in juni

Voeding is in onze westerse welvaartstaat meer dan voldoen-
de aanwezig. In die mate zelfs dat sinds de jaren 1980 steeds 
meer mensen te maken hebben gekregen met ziektes, waar-
bij een onevenwicht in de voeding een belangrijke rol speelt. 

Denk maar aan obesitas, diabetes type 2, hart- en vaatziekten 
enzovoort. Daarnaast zien we dat voeding de cyclus, ovulatie 
en vruchtbaarheid van vrouwen kan beïnvloeden. Die impact 
vindt namelijk plaats via de hormonen.

Het wordt steeds duidelijker dat een goede voeding een be-
langrijke factor speelt ter preventie van ziekten of bij een hor-
monaal onevenwicht. Welke voeding gezond is, hangt van je 
stofwisselingstype af. Daarom heeft het geen nut om jezelf 
te vergelijken met een ander. Wat wel duidelijk is: weinig of 
niet bewerkt voedsel is beduidend beter dan sterk bewerkt 
voedsel.

In dit boek toont de auteur welke de belangrijke elementen 
in je dagelijkse voeding zijn en wat tot goede en gezonde 
voeding behoort. Het afstemmen van je voeding op jouw li-
chaam is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor alle rij-
pere vrouwen waar de menopauze aan de deur klopt. Het is 
de eerste en meest natuurlijke manier om de rollercoaster 
aan hormonale schommelingen op te vangen.

Aan de hand van haar talrijke lekkere recepten toont Sabine 
hoe lekker en eenvoudig gezonde voeding is.

Uit de Inhoud:

Waarom komt de ene sneller aan dan de andere? (Metabo-
lic typing - Drie stofwisselingstypes - Over een andere boeg 
- Welke maaltijden zijn goed voor je?) – Voeding als levens-
kracht (Fysiek, emotioneel en spiritueel gezond - Verkeerde 
voedselverhoudingen - Ondersteuning van je spijsvertering 
- Invloed op je warmtegevoel - Smaken en hun invloed op je 
lichaam - Verschillende bereidingswijzen - Kruiden en spece-
rijen - Zeewier - Ritme van natuur en lichaam - Basis in even-
wicht) – Op weg naar de wijze vrouw (Verdikken als eerste 
signaal - Verschillende overgangsfasen - Hormonen als infor-
matiemoleculen - Belangrijkste hormonale klieren - Gezonde 
lever en darmen voor een soepele overgang - Twee grootste 
boosdoeners van onze tijd - Menopauze als geboortekanaal 
naar je nieuwe zelf - Elk lichaam is uniek - Alles draait om 
evenwicht en balans) – Lekker en gezond koken als uiting 
van (zelf )liefde. Enkele recepten (Dagmenu’s eiwittype - Dag-
menu’s koolhydraattype - Dagmenu’s gemengd type)

 Garant-Studieboekprijs 2021

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 2021 uit.

Meer info blz. 29
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Als voedingscoach en menopauzedeskundige combineert 
Sabine Martens haar wetenschappelijke achtergrond (apo-
theker) met haar passie voor de oosterse holistische visie op 
voeding.

E. Messelis

Aanraking ten tijde van  
huidhonger

ISBN 978-90-8575-091-8
NUR 740
14,5 x 21 cm
228 blz.
geïllustreerd, tweekleurendruk
ca. € 32
verschijnt in juni

Op huidhonger staat geen leeftijd of jaartal. Van de eerste 
zucht tot de laatste adem: iedereen heeft tot op zekere hoogte 
nood aan menselijk contact, verbondenheid en aanraking.

Door COVID-19 beseffen en erkennen velen plots dat aanra-
king geen fijne surplus maar een essentieel verlangen was en 
is; dit niet alleen voor mensen die er kwaliteitsvolle familiale 
en vriendschapsrelaties op na houden.

Maar uiteraard was huidhonger ook eerder al een reëel ge-
geven. Daarom ontstond het concept voor dit boek reeds in 
januari 2020, dus enkele maanden voor het begin van de 
pandemie.

De auteur reikt in dit boek vele tips tot inspiratie aan om met 
huidhonger om te gaan. Vervolgens hoopt ze dat de lezer 
kracht en troost put uit de talloze beklijvende en veerkrach-
tige verhalen van jong én oud; van professionals en niet-pro-
fessionals.

Met een voorwoord van Wim Slabbinck (seksuoloog).

Uit de Inhoud:

Wat is huidhonger? – Getuigenissen over huidhonger – 
Huidhonger in een professionele context

Els Messelis is gerontoloog, maatschappelijk werker & (co-)
auteur van meerdere boeken rond ouder worden. Ze is als do-
cent verbonden aan Odisee Advanced Education in Brussel. 
Daarnaast is ze zaakvoerder van Lachesis, een onderzoeks- 
en begeleidingskantoor van en voor 50-plussers met zetel in 
Gent. Haar expertisedomeinen zijn: intimiteit, seksualiteit en 
huidhonger op latere leeftijd; (seksueel) grensoverschrijdend 
gedrag in de ouderenzorg; voorbereiding op pensioen en cre-
atief aan de slag met levensverhalen.
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 Garant-Studieboekprijs 2021
www.studieboekprijs.com

Garant-Uitgevers wil uitdrukkelijk aandacht vestigen op het belang van het studieboek 
in het hoger onderwijs. Door het uitreiken van de Studieboekprijs 2021, wil Garant 
de ontwikkeling van nieuwe studieboeken aanmoedigen. De Garant-Studieboekprijs 
wordt sinds 2015 toegekend.

Reglement 

1.  Hoogleraren, docenten, lectoren en andere lesgevers uit het hoger onderwijs worden uitgenodigd om een manuscript 
in te zenden. Niet bij een andere uitgever gepubliceerde studieboekmanuscripten, collegedictaten, cursusteksten, syllabi 
e.d. komen in aanmerking, uit alle disciplines en vakgebieden van universiteiten en hogescholen. Ook manuscripten ten 
behoeve van na- en bijscholing van ‘afgestudeerden’, ontwikkeld binnen de context van daartoe geschikte instellingen, 
organisaties en verenigingen, kunnen worden ingezonden.

 De auteur bepaalt geheel autonoom de inhoud van het manuscript.
2.  Reeds bij Garant uitgegeven studieboeken dingen automatisch mee voor zover zij verschenen na 31 juli 2021.
3.  Om als geldige inzending te worden geaccepteerd, moet het manuscript:

- de uitgeverij bereiken op uiterlijk 31 juli 2021 per e-mail of per briefpost met toevoeging van digitale drager met de 
tekst; zie de onderstaande adresgegevens.

- een indicatie van de doelgroep(en) bevatten.
-  niet noodzakelijk reeds alle eventuele illustraties inhouden.
-  niet reeds ‘opgemaakt’ zijn, maar de structuur ervan moet wel duidelijk zijn.

4.  Door het eenvoudige feit van inzending verleent de auteur aan Garant het eerste recht om het manuscript, al dan niet 
bekroond, te publiceren volgens de gebruiken bij Garant, inclusief auteurshonorarium. Garant licht de auteur binnen de 
drie maanden na indiening van het manuscript in of al dan niet gebruik wordt gemaakt van dit eerste recht.

5.  De Garant-Studieboekprijs 2021 bestaat uit een geldbedrag van € 2021 en de publicatie van het manuscript door Garant, al 
dan niet na verdere bewerking, plus de jaarlijkse uitkering van een auteurshonorarium volgens de gebruiken van Garant.

6.  Uit alle inzendingen wordt een eerste selectie voor de prijs gemaakt door een interne commissie van Garant, die bestaat 
uit redacteuren, uitgevers en directieleden en die beslist bij meerderheid van stemmen. Deze eerste selectie bestaat uit 
een longlist van inzendingen, die daarna herleid wordt tot een shortlist van vijf genomineerden. De longlist en de shortlist 
worden openbaar gemaakt, onder meer via media.

 Uit de shortlist van genomineerden kiest een jury, bij meerderheid van stemmen, een winnaar. De jury bestaat uit de 
interne commissie van Garant en één of meer externe Nederlandse en/of Belgische specialisten uit de vakgebieden of 
aanverwante gebieden waartoe de genomineerden behoren.

 De uitslag wordt, net als de namen van de juryleden, uiterlijk in oktober 2021 bekend gemaakt.
7.  Door deelname verklaart de inzender zich akkoord met het wedstrijdreglement. Tevens houdt inzending de bereidheid in 

om het manuscript publicatieklaar te maken in overleg met de uitgevers en redacteuren van Garant.

Voor meer informatie over de prijs:   Voor meer informatie over Garant:
www.studieboekprijs.com   www.garant-uitgevers.eu
 

Garant-Uitgevers nv
Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen tel.: 03 2312900 info@garant.be

Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn tel.: 055 5220625 info@garant-uitgevers.nl
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ZL - Zacht Lawijd

Literair-historisch tijdschrift

Driemaandelijks = 4 nummers van 
72 blz. per jaargang.
Formaat 17 x 24 cm
Abonnementen:
- individueel abonnement: € 40,-
- studenten: € 30,-
- instellingen: € 50,-
Los niet-themanummer: € 12,-
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. 

Lexicon van Literaire Werken

Driemaandelijks = 4 nummers van 
70 blz. per jaargang.
Formaat: 16 x 24 cm,  
geperforeerd, uitscheurbaar
Abonnementen:
€ 94,50
Redactie: Bart Vervaeck, Jaap  
Goedegebuure 
Eindredactie: Lucy Arts

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 ontstaansgeschiede-
nis 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; waarderingsgeschiede-
nis; relevante secundaire literatuur. De besprekingen zijn 
geordend per auteur.

Kleio

Tijdschrift voor oude talen en antieke culturen

Driemaandelijks = 4 nummers van 
48 blz. per jaargang. 
Formaat 17 x 24 cm
Abonnementen:
- particulieren: € 23,-
-  studenten: € 18,-
- instellingen: € 28,-
Los nummer: € 10,-
Hoofdredacteur: Toon Van Houdt
Redactiesecretarissen:  
Kris Delcroix & Koen Vandendries-
sche

Kleio wil hét Vlaamse tijdschrift zijn over de klassieke oud-
heid en haar voortleven. Het bespreekt een brede waaier van 
onderwerpen, met relevante vlot geschreven bijdragen, opi-
niestukken en recensies. Het tijdschrift richt zich tot al wie 
in Vlaanderen en Nederland een bijzondere belangstelling 
voor de klassieke studies aan de dag legt en zijn intellectu-
ele horizon wil verruimen. Speciaal voor leerkrachten oude 
talen, antieke culturen en Grieks-Romeinse geschiedenis is 
op hun website aanvullend lesmateriaal voorzien.

Het Boekenpodium
Conferenties, 

lezingen,

boekpresentaties, 

opleidingen,

tentoonstellingen, ...

www.hetboekenpodium.be 
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Filosofie & Praktijk

Praktische problemen in filosofisch perspectief

Driemaandelijks = 4 nummers van 
112 blz. per jaargang.
Formaat 17 x 24 cm
Abonnement: € 39,-
Los nummer: € 15,-
Eindredacteur: Ton Vink

Het tijdschrift bespreekt praktische problemen uit het open-
bare 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 be-
hulp van filosofische inzichten en methoden. Het doet dit met 
heldere analyses die voor een breed publiek toegankelijk zijn. 

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, migra-
tie, onderwijs, politiek enz. Naast klassieke wetenschappelij-
ke artikelen, die onder meer verslag uitbrengen van onder-
zoeksresultaten, 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 

Hoofdredacteur: Emmanuel Gerard

Het tijdschrift dat het ‘maatschappelijk gebied’ als werkveld 
heeft: arbeid en gezondheid, economie en politiek, gelijke 
kansen, onderwijs, cultuur, vrijwilligerswerk,...

School- en klaspraktijk

Driemaandelijks = 4 nummers van 
48 blz. per jaargang. 
Formaat 20 x 27,5 cm
Abonnementen:
- gewoon abonnement: € 38,-
- studentenabonnement: € 30,-
- groepen: € 30,-  
 (vanaf 5 abonnementen)
Los nummer: € 12,-
Hoofdredacteur: Jo Van den Hauwe

Dit pedagogisch-didactisch tijdschrift biedt leerkrachten, 
directies, begeleiders lager onderwijs een handreiking bij 
de dagelijkse onderwijsleerpraktijk: achtergrondinformatie, 
visies, vernieuwingen, reflectie. 
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Garant-Uitgevers nv
BE 0440 180 357
Opgericht in 1990
Algemene directie: Martijn Boerwinkel
België
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel.: 03 231 29 00
info@garant.be
www.garant-uitgevers.be
www.garant-uitgevers.eu
Nederland
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel.: 055 522 06 25
info@garant-uitgevers.nl
www.garant-uitgevers.nl
www.garant-uitgevers.eu
Verenigd Koninkrijk
Garant / Central Books
99, Wallis Road
London E9 5 LN
Tel.: 0845 458 9911
bill@centralbooks.com
www.centralbooks.com
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