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Op weg naar een ‘vredes-actieve’ (dialoog)school 
Roger Boonen

(Advertentie)

Roger Boonen

Naar een cultuur van de vrede  
in maatschappij en school 
ISBN 9789044133257 – 396 blz. – € 39.90

In iedere samenleving is het bewaren en versterken van een vredescultuur 
onmiskenbaar een uitzonderlijk hoog goed. Het bevorderen van een cul-
tuur van de vrede is een actief proces en wordt, door de afwezigheid van 
het kwaad en/of geweld – wat dat ook mag betekenen? – een noodzakelijke 
mogelijkheidsvoorwaarde om de aandacht voor menswaardigheid gaande 
te houden en uit te diepen. 
Dit boek wil een bijdrage leveren tot de irenologie als geesteswetenschap. 
Het eerste deel behandelt de problematiek van de mens- en de wereldbeel-
den van de samenleving: het heroïsche, Messiaanse, ascetische en harmoni-
sche mens- en wereldbeeld. Het tweede deel gaat in het bijzonder in op de 
dynamische ontwikkeling van het ‘ik’-organisme, door de verbondenheid 
met zichzelf, de andere(n), het andere (de natuur en de cultuur), het totale 
bestaan (of de ‘Andere’ in een godsdienstig perspectief). Vervolgens komen 
samenlevingsmodellen en omgangsvormen in de maatschappij aan bod, 
zoals het racistisch of apartheidsmodel, het assimilatiemodel, het model 

van de multiculturaliteit/het verzuilingsmodel en het model van de interculturaliteit, met het intercultureel onderwijs als de 
noodzakelijke uitdaging en opdracht voor elke leerkracht. 
Het derde deel omvat een pleidooi voor een ‘vredes-actieve’ school. Deze ‘geweldige’ school stelt in haar schoolvisie en school-
werkplan de vredeseducatie centraal. Enerzijds door het goede te bevorderen: de ethische gezindheid en de positieve energie 
van de leerlingen. Anderzijds door de leerlingen zo veel mogelijk te behoeden voor en te verlossen van het kwade: de negatieve 
energie die veelal gepaard gaat met allerlei vormen van geweld en gewelddadigheid. Jongeren zullen er leren in ‘vrede’ te leven 
met zichzelf en de wereld.

Roger Boonen 

De geweldige school en  
maatschappij 
ISBN 9789044124910 – 308 blz. – € 32.00

Geweld bestaat in vele vormen, in de maatschappij en ook op school. Deze 
uitgave reikt opvoeders, leerkrachten, studenten van de lerarenopleidingen 
en van het sociaal- agogisch werk en hun docenten, leerlingbegeleiders en 
sociale veldwerkers een helpende hand bij geweldpreventie op school. Het 
eerste deel geeft een grondig inzicht in de verschillende geweldsvormen en 
in de manieren waarop daartegen in is te gaan. Het tweede deel bevat een 
vurig pleidooi voor een ‘geweldige’ school die richting, ruimte, structuur, 
vrijheid, ondersteuning en positieve bekrachtiging biedt aan ieder lid van 
de schoolgemeenschap. 
De ‘geweldige’ school moet een ‘kindrijpe’ school zijn: voor heel het kind 
en elk kind; een ‘warme’ school, een school voor het hart; een ‘brede’ 
school, die de socialisering van de leerlingen hoog in het vaandel draagt; 
een ‘goede’ school, waarin opvoedend onderwijs centraal staat, en een ‘ge-
weldarme’ school, die in haar curriculum erg veel aandacht schenkt aan 
het vredesonderwijs en de vredeseducatie. 
Hoe is een dergelijke, ‘geweldige’ school te realiseren?



Profiel
School- en klaspraktijk is een pedagogisch-didactisch tijd-
schrift. Het biedt leerkrachten, directies en begeleiders lager 
onderwijs een handreiking bij de dagelijkse onderwijsleerprak-
tijk: brede achtergrondinformatie, lesschetsen, leermaterialen. 
Maar ook voor studenten van de initiële lerarenopleiding is het 
een dankbaar werkinstrument. Daarnaast besteedt het tijdschrift 
ruime aandacht aan een brede onderwijsvisie, aan onderwijsver-
nieuwingen en -verbeteringen die vanuit overheid, begeleidings-
diensten, navormingscentra enz. worden aangeboden.
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Kopij
Belangstellenden kunnen hun bijdrage inzenden bij de uitgeverij. 
De tekst wordt aangeleverd op digitale drager en met een af-
druk. Desgewenst is van tevoren overleg mogelijk met de hoofd-
redacteur of een redacteur. Elke inzending wordt door minstens 
twee redacteuren beoordeeld.

Verschijnen
Het tijdschrift verschijnt viermaal per jaargang. Minstens één 
nummer is een themanummer. Een jaargang valt samen met 
een schooljaar. Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip 
ingaan en gelden voor de lopende jaargang, met inbegrip van 
de al verschenen nummers van die jaargang. Een abonnement 
wordt stilzwijgend telkens met een jaar verlengd. Opzegging 
voor de volgende jaargang moet uiterlijk in de maand juli toeko-
men bij de uitgever.

Abonnementen
Een gewoon abonnement kost 34 euro. Een individueel stu-
dentenabonnement kost 25,50 euro. Een groepsabonnement 
(minimaal tien exemplaren) kost 18 euro. Abonneren kan door 
overschrijving van het toepasselijke bedrag op rekening 734-
4291600-38 van Garant-Uitgevers n.v. – met vermelding van: 
School- en klaspraktijk – of door een bestelling te plaatsen en 
de rekening af te wachten. Bestaande abonnees krijgen jaarlijks 
automatisch een uitnodiging tot betaling toegezonden.
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