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Nieuwe boeken - Voorjaar 2018
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 2018. Hij is ook te bekijken op  
www.garant-uitgevers.eu

De catalogus 2017-2018 met alle leverbare titels is 
beschikbaar, in papieren versie of op  
www.garant-uitgevers.eu.
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Themanummer Zacht Lawijd

Omtrent Hugo Claus

Tijdschrift Zacht Lawijd  

jrg. 17, nr. 1

17 x 24 cm
224 blz.
geïllustreerd
vierkleurendruk
€ 24,90
verschenen

Is er nog iets nieuws te melden over de dichter, schrijver, schilder 
en regisseur Hugo Claus (1929-2008), auteur van een indrukwek-
kend en breed literair oeuvre met als magnum opus Het verdriet 

van België? De dandy die niet alleen de aandacht wist te trekken 
met zijn romans, gedichten, toneelstukken, films en schilderijen 
maar ook met zijn liefdes, vrienden, zijn uitspraken en niet in 
de laatste plaats met zijn zelfgekozen levenseinde? De man die 
zowel in Vlaanderen als in Nederland op handen werd gedragen?

Er zijn inmiddels al veel artikelen, studies en dissertaties over 
hem verschenen, maar de Claus-forschung is nog lang niet uit-
geput. Daarvan geeft dit nummer van het tijdschrift Zacht La-
wijd overtuigend blijk. Het biedt een inkijk in het omvangrijke 
Clausarchief van het Antwerpse Letterenhuis, waaruit het meeste 
onderzoeksmateriaal voor de bijdragen aan deze aflevering af-
komstig is.

Uit de Inhoud:

J. Bel, J. Robert & J. Vanhecke: Omtrent Hugo Claus, een thema-
nummer – G. Wildemeersch: ‘Als je dit leest ben ik geweest’. Over 
het archief en het oeuvre van Hugo Claus – K. Absilis & W. Lem-
mens: Het oponthoud voor De verwondering. Een keukenverhaal 
– G. Willems: Hugo Claus, de snelste en goedkoopste filmer van 
Europa. De totstandkoming van De vijanden – E. Smeyers & S. Va-
nasten: De vele gedaanten van Hugo Claus’ Gilles. Of de geschie-
denis van een dramatische monoloog – J. Vanhecke: 120 kreetjes 
onder een stolp. De eerste versie van Een geverfde ruiter – W. Lem-
mens: Claustraal voor het witte doek. De verfilming van Het verlan-
gen – S. Beeks: Mummies voor Vietnam. Maatschappijkritiek en 
Vietnamprotest in Claus’ Morituri – E. Verschueren: Multimediale 
metamorfoses: De verzoeking van hoorspel naar novelle en terug – 
K. Humbeeck & A. Fuhrman: De meester en Willem Putman.

Met bijdragen van Kevin Absilis, Sarah Beeks, Jacqueline Bel, 
Aragorn Fuhrman, Kris Humbeeck, Wendy Lemmens, Jan Ro-
bert, Elies Smeyers, Stéphanie Vanasten, Johan Vanhecke, Eve-
lien Verschueren, Georges Wildemeersch, Gertjan Willems. 
Hoofdredacteur: Geert Swaenepoel.

B. Lambrecht

Publieksliteratuur uit Vlaanderen 
tijdens het interbellum

Een pedagogisch project

Academisch Literair, nr. 10

ISBN 978-90-441-3605-0
NUR 620
17 x 24 cm
GPRC 
ca. 380 blz.
ca. € 40,-
verschijnt in juni

Met het interbellum kwam de emancipatie van de massa (en van 
specifieke groepen in de massa, zoals arbeiders, landbouwers en 
vrouwen) in een stroomversnelling terecht. Diverse culturele spe-
lers (van individuele auteurs tot uitgeverijen) in Vlaanderen gre-
pen die maatschappelijke ontwikkeling aan om een steeds groter 
en heterogener publiek in te wijden in de lange tijd als elitair 
beschouwde cultuur. Ze verbonden die democratisering van de 
cultuur met een pedagogisch project. Ze wilden kennis verstrek-
ken over de wereld, de mens en de plaats van literatuur in het 
leven; ze wilden informeren, moraliseren en leren lezen.

Vier populaire figuren uit het interbellum spelen in dit boek de 
hoofdrol: de vertellers Warden Oom en Ernest Claes, die de ver-
teltraditie van de folklore nieuw leven inbliezen en hun romans 
en verhalen zagen als bronnen van kennis en wijsheid; de dich-
teres Alice Nahon, die poëzie voor dagelijks gebruik schreef en 
het publiek in haar gedichten emotionele levenslessen bijbracht; 
en de socialistische criticus Raymond Herreman, die met zijn 
rubriek ‘De Boek-uil’ in de krant Vooruit een publiek van arbei-
ders en bedienden vertrouwd wilde maken met de kunst van het 
goede lezen. Het zijn namen die ooit het publieke gezicht van de 
literatuur uitmaakten, en die vandaag nog altijd tot de verbeel-
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ding spreken, maar die voorheen amper het onderwerp waren 

van literair-historisch onderzoek. 

Uit de Inhoud:

Publieksliteratuur, een pedagogisch project. Historische, theore-

tische en methodologische krijtlijnen (De massa aan de macht 

- But what, you may ask, is a middlebrow? - Een pedagogisch 

project - De functies van de tekst - De autoriteit van de auteur) 

– Over de wereld en het leven. Het proza van Warden Oom en 

Ernest Claes (De laatste vertellers? - Tussen het publiek en de 

elite - Aan de haard, met een pijpje - Warden Oom en Ernest 

Claes, thuisblijvers - Warden Oom, West-Vlaming - Ernest Claes, 

Kempenaar - Mon Verkest, een lichtend ideaal - De Witte, een 

subversief ideaal - Ernest Claes, heilige en rebel - Warden Oom 

en Ernest Claes, reizigers) – Over de geheimen van het hart. De 

poëzie van Alice Nahon (‘Sentimenteele stereotiepen’ - Het suc-

ces, het publiek, de kritiek - ‘Een woordeke van liefde’ - ‘Het beeld 

[…] van een weemoedig kwijnmeisje’ - Poëzie voor dagelijks ge-

bruik) – Over de kunst van het lezen. De Boekuiltjes van Ray-

mond Herreman (‘Zoo iets op den zelfkant der litteraire kritiek’ 

- Het dagboek van een lezer - ‘Het beste, het beste voor iedereen’  

- ‘Een onuitputtelijke bron van genot’) – Conclusie. Eenheid in de 

verscheidenheid.

Bram Lambrecht studeerde taal- en letterkunde aan de KU Leu-

ven. Met zijn masterproef over de epische poëzie van Karel van de 

Woestijne won hij de eerste Scriptieprijs van het Poëziecentrum. 

In februari 2017 verdedigde hij zijn proefschrift over het pedago-

gische project van de publieksliteratuur in Vlaanderen tijdens het 

interbellum. Als postdoctoraal onderzoeker van het FWO-Vlaan-

deren voert hij momenteel een project uit over rouwpoëzie. Hij 

publiceerde al verschillende artikelen over de literaire cultuur van 

het interbellum en over hedendaagse Nederlandstalige poëzie. 

T. Willaert

De fonograaf en de grammofoon 
in de Nederlandstalige literatuur 
(1877-1935)

Een media-archeologisch onderzoek 

Academisch literair, nr. 11

ISBN 978-90-441-3610-4
NUR 621
17 x 24 cm
ca. 240 blz.
GPRC
ca. € 25,-
verschijnt in mei

Dit boek onderzoekt de receptie van de eerste geluidsopnameme-
dia, de fonograaf en de grammofoon, in de Nederlandstalige (Ne-
derlandse en Vlaamse) literatuur tussen 1877 en ca. 1935. Meer 
specifiek toetst de auteur de dubbele hypothese dat schrijvers een 
belangrijk aandeel hadden in de sociale constructie van de fono-
graaf en de grammofoon en dat deze media schrijvers op hun 
beurt stimuleerden om intens te reflecteren over de eigenheid 
en mogelijkheden van het ‘medium’ dat ze zelf produceerden: de 
literatuur. De eerste geluidsopnamemedia werden immers van 
bij het begin als fundamenteel anders of vreemd ervaren. 

Deze alteriteit zette een dialectisch proces in gang waarin schrij-
vers enerzijds zelf bepaalde gestalten en functies voor de eerste 
geluidsopnamemedia gingen construeren, en waarin ze ander-
zijds werden aangezet tot een veelkantig onderzoek van de eigen-
heid van de literatuur en tot een verkenning van nieuwe literaire 
mogelijkheden en vormen.

Uit de Inhoud:

Preambule: Multatuli machine – Inleiding – Imaginaire media – 
Literatuur buiten de bladspiegel – Subjectiviteit – Taal – Besluit.

Tom Willaert behaalde een doctoraat in de literatuur aan de KU 
Leuven, waar hij momenteel actief is in het domein van digital 
humanities en data-analyse.

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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Koninklijk Museum voor Schone  
Kunsten Antwerpen

Jaarboek KMSKA 2015-2016

ISBN 978-90-441-3588-6
NUR 646/654
18,3 x 23,4 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
221 blz.
€ 30,-
verschenen

Het jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen is één van de langstlopende en belangrijkste kunst-
historische tijdschriften. In deze uitgave krijgen wetenschappe-
lijke bijdragen van de onderzoekers van het museum en auteurs 
uit binnen- en buitenland hun plaats. Diverse thema’s en kun-
stenaars, zoals de Antwerpse kunstenaarsfamilie Coignet en Jan 
Van Beers, komen in deze rijk geïllustreerde uitgave aan bod. 

Uit de Inhoud:

E. Janssen: Preface to the Annual – W. Wauters: Extracting the 

Stone of Madness in perspective. The cultural and historical deve-
lopment of an enigmatic visual motif from Hieronymus Bosch: 
a critical status quaestionis – M. Henneke: A fertile or a virtu-
ous bride? Marriage ideals and marriage practices in the Peasant 
Weddings – A. Meskens & G. van Hemeldonck: Quignet, Quin-
getti, Cognget, Coignet: an Antwerp family of goldsmiths, some 
painters, one mathematician and a lot of merchants – B. Baert: 
About Stains or the Image as Residue – M. Madou: Saint Jacob’s 
wardrobe – N. Monteyne: Jan Van Beers and photography.

Paul Vandenbroeck voerde de eindredactie. Hij is medewerker 
collectieonderzoek bij het KMSKA en doceert aan de Faculteit So-
ciale Wetenschappen van de KU Leuven.

Met bijdragen van Barbara Baert, Meta Henneke, Elsje Janssen, 
Mireille Madou, Ad Meskens, Nathalie Monteyne, Godelieve van 
Hemeldonck, Wendy Wauters.

Themanummer Kleio

Luisteren, spreken, handelen  
én lezen

Suggesties voor een vernieuwde  
oudetalendidactiek

Tijdschrift Kleio  

jrg. 47, nr. 1-2

17 x 24 cm
96 blz.
€ 23,-
verschenen

Kleio is een tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur. Het 
brengt oorspronkelijke bijdragen in het Nederlands i.v.m. didac-
tiek en methodiek van Latijn, Grieks, antieke cultuur, het voortle-
ven van de oudheid, enz. Het tijdschrift richt zich tot leraren in het 
middelbaar onderwijs en tot al wie in Vlaanderen en Nederland 
een bijzondere belangstelling voor de klassieke studies aan de dag 
legt en zijn intellectuele horizon wil verruimen. Kleio jrg. 47, nr.1-
2 is een uitzonderlijk dubbelnummer over oudetalendidactiek.

Speciaal voor leerkrachten oude talen, antieke cultuur en Grieks-
Romeinse geschiedenis is er op de website van Kleio een gloed-
nieuwe rubriek ‘lesmateriaal’ voorzien. Via die website wil het 
tijdschrift meer dan ooit een ontmoetingsplaats zijn, een leven-
dig forum voor de uitwisseling van inzichten, ideeën en concreet 
didactisch materiaal.

Uit de Inhoud:

T. Van Houdt: Spelen met de mogelijkheden: ‘levend’ Latijn (en 
Grieks) in de oudetalendidactiek – R. Regtuit: Latijn anders: ac-
tief Latijn in het onderwijs – C. & C. Porton: De klassieke talen 
op de rand een (r)evolutie – K. Hulstaert: De tekst als film – C. 
Laes: Tussen droom en daad: levend Latijn en Oudgrieks in het 
Vlaamse onderwijs.

Met bijdragen van Kristien Hulstaert, Christiane Laes, Cerianne 
en Casper Porton, Remco Regtuit, Toon Van Houdt. Hoofdredac-
teur: Toon Van Houdt.
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B. Selderslaghs & T. Taylor

Mantle of the Expert

Handleiding voor beginners

Drama als leermiddel in het lager onderwijs

ISBN 978-90-441-3614-2
NUR 846
17 x 24 cm + weblink
ca. 200 blz.
ca. € 20,-
verschijnt in juli

Beeld je in dat je een expert bent: lid van een team ontdekkings-
reizigers dat op onderzoek gaat op een onbewoond eiland bijvoor-
beeld, of een archeoloog die de graftombe van een Egyptische 
koning betreedt. Welke informatie heb je dan nodig? Welke ken-
nis en vaardigheden? Welke verantwoordelijkheid zou je hebben? 
Welke bevoegdheden? Wat voor onderzoek zou je verrichten? 
Hoe zou je de resultaten ervan communiceren? En wat als er iets 
mis loopt? Met dit soort van uitdagingen worden experten voort-
durend geconfronteerd.

Kinderen kunnen natuurlijk geen experten zijn in de echte we-
reld, waardoor ze dus ook de bijhorende uitdagingen niet kun-
nen aangaan. Maar in een imaginaire wereld, een wereld van de 
verbeelding, kunnen ze de rol van expert wél opnemen en kun-
nen ze ervaren wat het betekent om beslissingen te nemen, zelf-
regulerend te zijn en verantwoordelijkheid te dragen. Mantle of 

the Expert is een onderwijsbenadering die drama en onderzoek 
gebruikt om fictieve contexten te creëren die kinderen deze erva-
ring schenken.

In dit boek gidst Tim Taylor de lezer door het algemene opzet van 
de aanpak, de fundamenten, maar belicht hij ook elk klein aspect 
ervan. Vanuit zijn jarenlange ervaring geeft hij voorbeelden, deelt 
hij anekdotes en verzekert hij, ook aan wie net start met deze 
lesmethode, dat succes binnen handbereik ligt. Bob Selderslaghs 
zoomt in op de artistieke (meer)waarde van Mantle of the Expert. 
Hij brengt verslag uit over een tweejarig onderzoek dat hij voer-
de aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen, waaruit 
blijkt dat Mantle of the Expert indirect ook artistieke competenties 

ontwikkelt bij kinderen. Dat biedt zowel mogelijkheden voor de 
muzische vorming in het basisonderwijs als voor het (deeltijds) 
kunstonderwijs.

Voor kinderen geeft Mantle of the Expert zin en een doel aan hun 
leren. De kloof tussen het klaslokaal en de echte wereld wordt 
daarbij gedicht. Voor leerkrachten creëert het dan weer mogelijk-
heden om het curriculum te exploreren op een manier die het 
werk van de kinderen belangrijk, nodig en interessant maakt.

Uit de Inhoud:

Deel 1: Mantle of the Expert begrijpen (Beginselen van Mantle of 
the Expert - Fundamenten –Kernelementen – Drama-elementen) 
– Deel 2: Mantle of the Expert gebruiken (Imaginaire contexten 
om te leren - Planning - Een voorbeeld – Lesgeven) – Deel 3: De 
artistieke meerwaarde van Mantle of the Expert.

Het Boekenpodium
Conferenties, 

lezingen,

boekpresentaties, 

opleidingen,

tentoonstellingen, ...

www.hetboekenpodium.be 
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VCLB/L. Kennes, A. Van Rompaey  
& C. Vonckx

LVS – Leerlingvolgsysteem

LVS – Spelling: Toetsen 1-6 - Basisboek

Herwerkte versie

ISBN 978-90-441-3621-0
NUR 840
21 x 29,7 cm
ca. 170 blz.
ca. € 40,-
verschijnt in mei

LVS – Spelling: Toetsen 1-6 -  
Kopieerbundel

Herwerkte versie

ISBN 978-90-441-3622-7
NUR 840
21 x 29,7 cm
ca. 80 blz.
ca. € 25,-
verschijnt in mei

Het LVS-VCLB is een leerlingvolgsysteem, ontwikkeld door de 
Vrije-CLB-Koepel vzw, de koepelorganisatie van de Vrije Centra 
voor leerlingenbegeleiding. Het bevat onder meer signalerings-
toetsen waarmee de leerlingen van nabij kunnen worden gevolgd 
bij hun voortgang in de belangrijkste leerstofdomeinen: lezen, 
spelling en wiskunde. Maar leerlingen volgen betekent meer dan 
problemen signaleren. Voor elk belangrijk leerstofdomein is er 
daarom, naast de toetsen, een boek waarin aandacht wordt be-

steed aan de verdere analyse van problemen en aan hoe hulp kan 
worden geboden (het handelen dus). Een aparte algemene hand-
leiding gaat in op het hoe en waarom van het LVS, de registratie 
en interpretatie van de gegevens, het leerlingenoverleg of MDO 
en de invoering van het LVS. Bij dit LVS hoort ook een webtoe-
passing, de LVS-VCLB schoolware.

Deze deelpublicatie van het LVS-VCLB / Leerlingvolgsysteem 
bevat toetsen voor wiskunde voor het vijfde en zesde leerjaar. 
De toetsmomenten zijn vastgelegd op begin, midden en einde 
schooljaar, waarbij wel dezelfde toets wordt gebruikt voor eind 
vijfde en begin zesde leerjaar. Het gaat dus om een aansluitende 
reeks van vier verschillende, maar uniform opgebouwde toetsen. 
De toetsen kregen een grondige inhoudelijke herwerking en wer-
den opnieuw genormeerd. Ze houden rekening met de leerplan-
nen van de verschillende onderwijsnetten. De normen kunnen 
geraadpleegd worden via de webtoepassing.

De gebruiksmaterialen (toetsen, instructies, verbetersleutels en 
analyseschema’s) zijn beschikbaar in een afzonderlijke bundel: 
Spelling: toetsen 1-6, kopieerbundel.

Uit de Inhoud Basisboek

Herwerking van de signaleringstoetsen spelling – Gebruik door 
het schoolteam – Opbouw en inhoud dictees – Normeringson-
derzoek – Registratie toetsresultaten – Interpretatie toetsresulta-
ten – Betrouwbaarheid spellingtoetsen – Software – Objectiviteit 
in toetsafname, verbetering en omzetting naar vaardigheidssco-
res – Instructies Spellingtoetsen.

Uit de Inhoud Kopieerbundel

Antwoordbladen voor de dictees – Korte leidraad bij de individu-
ele analysebladen – Overzicht van de spellingfiches en van de ver-
wijzing naar de fiches per toets – De individuele analysebladen bij 
elk dictee – Het leerlingendossier – De verschillende klaslijsten.

De auteurs zijn allen verbonden aan de Vrije-CLB-Koepel, de koe-
pelorganisatie van de Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding, 
gevestigd in Brussel.
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S. De Vos, J. De Wilde &  
S. Beausaert (Red.)

Start to teach

Inspiratiegids over aanvangsbegeleiding in 
het onderwijs

ISBN 978-90-441-3575-6
NUR 841
17 x 24 cm
314 blz.
€ 24,50
verschenen

Starters in het onderwijs worden keer op keer als een probleem 
voorgesteld in de media. Ze vallen bij bosjes uit en hun contrac-
ten deugen niet, maar een bredere kijk op hun positie ontbreekt. 
Wat kunnen de onderwijscollega’s, mentoren, directieleden, pe-
dagogisch begeleiders, lerarenopleiders en beleidsmakers doen 
om hen te helpen? En, hoe kunnen starters hun collega’s helpen? 

Deze inspiratiegids heeft een dubbele rol: enerzijds het thema 
vanuit een breder perspectief bekijken, anderzijds realistische 
en ambitieuze praktijkvoorbeelden van aanvangsbegeleiding 
van zowel pennen uit het werkveld als de academische wereld 
voorstellen. Met andere woorden, dit boek zoomt in op belang-
rijke factoren die bepalend zijn voor het slagen van de eerste 
jaren in de onderwijspraktijk, zoals de zin om de job te doen, 
het belang van samenwerking, levenslang leren met elkaar en 
(gedeeld) leiderschap. Daarnaast hebben deze voorbeelden één 
gemeenschappelijk doel: vanuit een brede, vernieuwende kijk 
en op onderbouwde wijze de startende leraar welkom heten in 
het onderwijslandschap. Er worden prikkelende initiatieven over 
taal- en landsgrenzen heen gepresenteerd, waarmee beleidsver-
antwoordelijken, lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders, (co-
ordinerend) directeurs, mentoren en leraren hun voordeel zullen 
doen. Het boek biedt een inspiratiebron voor iedereen die de star-
ter op een voetstuk wil plaatsen en daarbij oog heeft voor passie 
en talenten. 

Uit de Inhoud:

G. Kelchtermans: Dump het deficit-denken over de debutant – S. 
Beausaert, S. De Vos & J. De Wilde: Introductie – E. Struyf: Aan-
vangsbegeleiding in het (secundair) onderwijs: ontwikkeling en 
validering van een vragenlijst om ondersteuningsinitiatieven in 
kaart te brengen – M. Helms-Lorenz, J. Koffijberg, G. Schellings, 
W. van der Wolk, R. Aarts, P. Runhaar, M. Wallenaar, J. Vollaard, 
M. Hobma, G. Steverink, K. Derksen, I. Breymann, K. Melief, R. 
Zwart, A.J. Zwarteveen, J. Buitink & P. Flens: De driejarige be-
geleiding van startende leraren in Nederland – F. Coenders & N. 
Verhoef : ‘Lesson Study’ voor het ontwikkelen van vakdidactische 
competenties van beginnende leraren secundair onderwijs: een 
casestudy – S. De Vos, S. Beausaert & J. De Wilde: De Talenten-
kaart als drijfveer voor kennisuitwisseling en jobtevredenheid in 
schoolteams – C. Meredith: Samen (net)werken in Vlaamse se-
cundaire scholen – M. Van Nieuwenhuyze & H. Verlinden: Veer-
krachtige starters: verbindend samenwerken als hefboom voor 
veerkracht bij startende leraren – E. Van Laere & D. Van Haever-
maet: Aanvangsbegeleiding binnen de scholengemeenschap ba-
sisonderwijs – A. Valcke & J. De Wandel: Leiderschap en profes-
sionalisering als succesfactoren voor aanvangsbegeleiding – M. 
Segers, D. Baas, J. Castelijns, M. Vermeulen & R. Martens: Tijden 
veranderen snel… De kracht van de synergie tussen formeel leren 
en sociaal informeel leren – K. Struyven: Binnenklasdifferenti-
atie: met de blik op leren – E. Derriks, K. Dehaen & C. Vanstee-
land: Omgaan met diversiteit in Brussel: aanvangsbegeleiding 
binnen de grootstedelijke onderwijscontext – J. De Wilde, S. 
Beausaert & S. De Vos: Boundary crossing in de lerarenopleiding 
– C. Van Nieuwenhoven, M.-H. Doidinho Vicoso & S. Colognesi: 
Co-ontwikkeling als methodiek om de professionele integratie 
van startende leraren in het lager onderwijs te ondersteunen – H. 
Schaap & H. Oolbekkink-Marchand: Spanningen van startende 
leraren: situaties om van te leren – W. De Boe: Tot slot.

Sanne De Vos is bachelor kleuteronderwijs en master in de peda-
gogische wetenschappen. Zij is werkzaam in de Lerarenopleidin-
gen Kleuter- en Lager Onderwijs van Hogeschool Odisee, Cam-
pus Aalst. Daarnaast heeft ze de voorbije jaren zowel kwalitatief 
als kwantitatief onderzoek naar starters in het basis- en secundair 
onderwijs uitgevoerd. Johan De Wilde werkt als lerarenopleider. 
Behalve het kleuteronderwijs, waar hij dagelijks mee bezig is en 
over blogt op www.kleutergewijs.be, heeft hij een grote interes-
se voor de professionalisering van lerarenopleiders. Hij werkte 
voorheen in diverse vormingscontexten. Hij was in binnen- en 
buitenland actief in formeel onderwijs en in non-formele educa-
tie bij nationale en internationale ngo’s, onderwijsinstellingen en 
Unesco. Simon Beausaert is associate professor Werkplekleren 
aan de Universiteit Maastricht. Hij doet onderzoek naar antece-
denten en effecten van formeel en informeel leren alsook van 
assessmentpraktijken. Ook is hij programmacoördinator van de 
Management of Learning Master, die zich focust op het onder-
steunen van leren en ontwikkelen op de werkplek. Hij is employ-
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ability coördinator, medeverantwoordelijk voor docentenprofes-
sionalisering in de faculteit en fungeert vaak als consultant voor 
scholen en organisaties.

Met bijdragen van Rian Aarts, Diana Baas, Simon Beausaert, In-
grid Breymann, Jaap Buitink, Jos Castelijns, Fer Coenders, Sté-
phane Colognesi, Ward De Boe, Karen Dehaen, Karin Derksen, 
Eline Derriks, Sanne De Vos, Jimmy De Wandel, Johan De Wilde, 
Marie-Hélène Doidinho Vicoso, Petra Flens, Michelle Helms-Lo-
renz, Marcelle Hobma, Geert Kelchtermans, Jeroen Koffijberg, 
Rob Martens, Ko Melief, Chloé Meredith, Helma Oolbekkink-
Marchand, Piety Runhaar, Harmen Schaap, Gonny Schellings, 
Mien Segers, Gerald Steverink, Elke Struyf, Katrien Struyven, 
Andries Valcke, Willem van der Wolk, Dirk Van Haevermaet, Eric 
Van Laere, Catherine Van Nieuwenhoven, Marieke Van Nieuwen-
huyze, Christophe Vansteeland, Nellie Verhoef, Marjan Vermeu-
len, Heidi Verlinden, Jorien Vollaard, Marjolein Wallenaar, Ro-
sanne Zwart en Arend Jan Zwarteveen.

SOS - Schulden op school vzw

Zonder schulden op  
de schoolbank

Omgaan met onbetaalde schoolrekeningen

Een inspiratiegids

ISBN 978-90-441-3595-4
NUR 840/805
17 x 24 cm
159 blz.
geïllustreerd
tweekleurendruk
€ 18,95
verschenen

De toenemende armoede heeft een voelbare impact op het onder-
wijs. Steeds meer scholen worden geconfronteerd met kinderen 
die met een lege maag naar school komen, maar ook met kinde-
ren van zogenaamde ‘nieuwe armen’, die het ooit goed hadden 
en door ziekte, scheiding of het verlies van werk plots in armoede 
zijn beland. Vaak blijven de schoolrekeningen van deze kinderen 
onbetaald. 

Dit boek biedt heel wat inspiratie en handvatten om een oplos-
sing te vinden voor scholen, leerlingen en hun ouder(s). Het 
benadert het probleem van onbetaalde schoolrekeningen in zijn 
totaliteit en vanuit een duidelijke visie. Het biedt inzicht in de 
redenen waarom ouders de schoolrekening niet betalen. Je vindt 
in dit boek ook praktijkvoorbeelden en werkinstrumenten waar je 
meteen mee aan de slag kan.

Uit de Inhoud:

Het probleem onder de loep (Doe de test - Onbetaalde schoolre-
keningen: een reëel probleem voor heel wat scholen - Naar een 
globale aanpak van onbetaalde schoolrekeningen) – Kostenbe-
heersing op school (Een goed schoolbeleid - Stap 1: Sensibiliseer 
je team - Stap 2: Richt een werkgroep op - Stap 3: Zet je school 
voor de spiegel - Stap 4: Beperk de kosten - Aan de slag) – Com-
municeren met ouders (Communicatie tussen school en ouders 
- Communiceren over schoolkosten - Aan de slag - Initiatieven 
voor moeilijk bereikbare ouders) – Onbetaalde schoolrekeningen 

Bestellen?
Bel, mail, schrijf

Bestelbon op blz. 45

of www.garant-uitgevers.eu
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aanpakken op school (Ga voor een consequente aanpak - Fase 1: 
Administratieve opvolging - Fase 2: Minnelijke invordering - Fase 
3: Dialoog en menswaardige oplossingen) – Samen sterker: part-
ners in menswaardig innen (Hulp van buitenaf: een must of een 
last? - Ken je opties - Partners met een totaalaanpak - De juiste 
keuze maken) – Sos helpt je op weg (Wie zijn we? - Wat doen we? 
- Zes thema’s - Geen kant-en-klare formule).

SOS - vzw SOS Schulden Op School gaat uit van het feit dat ar-
moede een complex gegeven is waarbij verschillende levensdo-
meinen getroffen worden, ook onderwijs. Kosten op school kun-
nen dan ook een drempel zijn en uitsluiting in de hand werken. 
Schulden op School pleit in dit boek voor een menswaardige aan-
pak van onbetaalde schoolrekeningen.

W. Luyten

Het bruggesprek

Een opstap naar vormend onderwijs

ISBN 978-90-441-3597-8
NUR 840/846
17 x 24 cm
geïllustreerd
187 blz.
€ 20,-
verschenen

Onderwijs maakt toekomst en heeft daarom de taak om leerlin-
gen voor te bereiden op een samenleving die totaal onvoorspel-
baar is en voortdurend verandert. Hoe doen leerkrachten dat? 
Bruggesprekken kunnen een aanzet zijn om kinderen te leren 
naar zichzelf te kijken, om een beter zelfbeeld te ontwikkelen. 
Van daaruit kunnen ze stappen zetten naar anderen. De wereld 
stopt niet aan de eigen gemeente. Kinderen worden later burgers 
die hun verantwoordelijkheid opnemen en hun deel bijdragen 
om een betere wereld tot stand te brengen. Bruggesprekken wil-
len dat aanleren door het verbinden van gevoel, verstand en han-
delen, vroeger en nu, ik en anderen. 

In het bruggesprek is de leerkracht naast deskundige ook mens. 
Soms vertelt de leerkracht uit eigen ervaringen, soms geeft hij 
een persoonlijke kijk of beleving. De leerkracht staat model als 

mens. Dit is onderwijs met een visie. Een delicate, maar wezen-
lijke opdracht. De vele voorbeelden in dit boek leren leerkrachten 
het bruggesprek stap voor stap in de klas toe te passen en hun 
onderwijs diepgaander en spannender te maken. Dit boek is be-
doeld voor leerkrachten uit het basisonderwijs, maar kan zeker 
ook gebruikt worden in het secundair onderwijs.

Uit de Inhoud:

Verantwoording (Wat is een bruggesprek? - Onderwijs: 3 taken 
- Wat is vormend onderwijs?) – Concreet (Een eigen methodiek 
- Hoe begin je eraan? - Doelen - Inhoud ) – Aandachtspunten (Je 
werkt met kinderen - Werken met een groep - Wat je doet, gebeurt 
altijd binnen een context - Taak van de begeleider - Wat houdt 
je tegen? Hinderpalen, FAQ) – Achtergrond (Wat psychologie 
als achtergrond - Over leren en denken - Over levend leren, een 
onderwijskompas - Over taal - Over kunst en schoonheid - Over 
ethiek (morele opvoeding) - School en maatschappij - Een stukje 
filosofie achter dit alles) – Voorbeelden (Wie ben ik? - Vrienden - 
Onzeker zijn - Fier zijn - Vakantie - Verveling - Gesprekken over 
schaamte - Liegen - Stilte - Grenzen/vluchten - Over geluk en 
betekenis geven) – Tot slot.

Wilfried Luyten studeerde in Mechelen voor onderwijzer en 
volgde daarna pedagogiek in Leuven. Jarenlang leidde hij leer-
krachten op voor het basisonderwijs. Nadien bouwde hij het Ho-
ger Instituut voor Opvoedkunde Nieuwland uit, een driejarige 
opleiding die meesterschap nastreeft voor leerkrachten. Na zijn 
carrière als docent werkte hij als vrijwilliger in basisscholen in 
St.-Jans-Molenbeek en Mechelen.

Garant-Studieboekprijs 2018

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 2018 uit.

Meer info blz. 40
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E. Vandeperre, J. Slaats, R. Heens  
& S. Azabar

Positieve identiteitsontwikkeling 
met moslimjongeren

Een tool- en handboek voor  
eerstelijnswerkers

ISBN 978-90-441-3496-4
NUR 763/766
16 x 24 cm
416 blz.
geïllustreerd
vierkleurendruk
€ 39,-
verschenen

Eerstelijnswerkers die vandaag willen werken aan positieve iden-
titeitsontwikkeling met moslimjongeren staan onder een sterke 
maatschappelijke druk. Het publieke debat is in de ban van the-
ma’s als ‘terreur’, ‘religieus extremisme’, ‘radicalisme’, waarbij 
voortdurend een link wordt gelegd met moslims. De complexi-
teit van de actuele realiteit, de onduidelijkheid rond begrippen 
als terreur en radicalisering en de angst die hierdoor in de hand 
wordt gewerkt, creëren bij heel wat leerkrachten, schooldirecties, 
jeugdwerkers en hulpverleners een handelingsverlegenheid. Of 
erger: een handelingsdwang. Een repressieve veiligheidslogica 
dreigt in het eerstelijnswerk stilaan de ‘normale’ pedagogische 
logica te verdringen. Een antiradicaliseringsindustrie speelt daar 
gretig op in met praktische checklists, quick fixes en hapklare 
‘tools’. Met korte bijscholingsprogramma’s, waarin experts pas-
klare antwoorden bieden hopen we te leren hoe we radicaliseren-
de jongeren vroegtijdig kunnen detecteren en weerwerk bieden. 
‘Preventie van radicalisering’ is de bril geworden waardoor we 
naar ons dagelijkse werk met jongeren kijken. Maar werken we 
op die manier geen selffulfilling prophecy in de hand? In welke 
mate creëren we precies het probleem dat we eigenlijk trachten 
in te dijken?

Dit handboek is een poging om in het huidige radicaliserings-
discours even een stapje achteruit te zetten en terug te keren 
naar de vraag: Wat is onze pedagogische opdracht als eerstelijns-
werkers? Hoe verhouden we ons tot de actuele context en met 
welke visie gaan we daarin aan de slag? Wat is onze reële han-

delingsruimte en hoe kunnen we die ten volle gebruiken? Hoe 
krijgen we opnieuw vertrouwen in de deskundigheid waarover 
we beschikken om een diepgaande, constructieve rol te spelen in 
de positieve identiteitsontwikkeling van (moslim)jongeren? Dit 
boek toont hoe visie, handelingssleutels en concrete methodische 
tools intrinsiek met elkaar verbonden zijn. In het omgaan met 
(levensbeschouwelijke) diversiteit pleiten de auteurs ervoor om 
consequent te durven kiezen voor een transformatielogica en een 
emancipatorische aanpak.

Uit de Inhoud:

Inleiding: Van een repressieve naar een pedagogische focus – 
Puberaal of radicaal? Verdieping rond identiteit, jongeren en het 
radicaliseringsdebat (Het radicaliseringsdebat - Identiteit - Jon-
geren - De maatschappelijke context van het radicaliseringsde-
bat - Jongeren en het radicaliseringsdebat) – Neutraal of pluraal? 
Verdieping rond het omgaan met jongeren, diversiteit en levens-
beschouwing (Omgaan met jongeren - Omgaan met diversiteit 
- Omgaan met levensbeschouwing) – Tien misvattingen over is-
lam – Sleutels en handvatten voor eerstelijnswerkers – Verdere 
verdiepingsmogelijkheden.

Dit handboek is een publicatie van vzw Motief, een door de 
Vlaamse overheid erkende vormingsinstelling gespecialiseerd in 
‘levensbeschouwing en samenleving’. Het boek kwam tot stand 
bij het ontwikkelen en begeleiden van vormingsprogramma’s 
voor professionals omtrent ‘omgaan met levensbeschouwelijke 
diversiteit’ en ‘positieve identiteitsontwikkeling met moslimjon-
geren’.

Bestellen?
Bel, mail, schrijf

Bestelbon op blz. 45

of www.garant-uitgevers.eu
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J. Terwel, D. van de Koot-Dees  
& R. Rodrigues

Die droom heb ik nog steeds

Schoolloopbanen en levensverhalen  
van jongeren in een diverse samenleving

ISBN 978-90-441-3617-3
NUR 766/752
16 x 24 cm
ca. 230 blz.
ca. € 25,-
verschijnt in mei

Vele jongeren zijn opgevoed met het idee dat ze ‘alles kunnen 
worden’. Maar wat is er van hun idealen terechtgekomen als eind 
twintigers? Hebben deze ‘millennials’ hun droom gerealiseerd? 
En maakt het een verschil of je Yasmina of Marjolein heet? De 
auteurs volgen deze jongeren met toetsen en interviews van hun 
10 tot 29 jaar, misschien wel de meest ingrijpende jaren in een 
mensenleven. Hun openhartige verhalen bieden een inkijk in 
de leefwereld van de jongeren van nu. Deze studie is zeldzaam, 
niet alleen gelet op de looptijd, maar ook omdat we achter de 
façade van de sociale media kijken. We zien jongeren schijnbaar 
moeiteloos doorstromen, terwijl anderen struikelen in de sorteer-
machine die onderwijs heet. Sommige jongeren kijken met spijt 
en boosheid terug, nu de consequenties van hun ‘keuzen’ steeds 
duidelijker worden. Anderen vertellen vol trots over hun baan of 
dat ze vader of moeder zijn geworden. Er is hoop maar ook kwets-
baarheid. 

Wat bepaalt succes of falen in de levensloop? En is een ‘succes-
volle’ levensloop ook ‘betekenisvol’? Dit boek is geschreven voor 
iedereen die betrokken is bij onderwijs, onderzoek en begelei-
ding van jongeren. 

Uit de Inhoud:

Introductie en probleemstelling – Theoretisch kader: drie per-
spectieven – Het schoolstelsel en de maatschappelijke context – 
Opzet van het onderzoek – Mogelijkheden en beperkingen van 
het onderzoek – Kwantitatieve gegevens van de jongeren – Le-
vensverhalen van de jongeren op de leeftijd van 28 jaar – Kwali-

tatieve analyses van de interviews: patronen en ‘critical incidents’ 
in de levensverhalen – Algemene conclusies en discussie – Re-
flecties vanuit een resource-theoretisch perspectief – Reflecties 
vanuit een perspectief op zelfstandig denken en reflecteren – Re-
flecties vanuit een perspectief van de ontmoeting – Implicaties 
voor de praktijk van het onderwijs - Nawoord: een hoopgevend 
perspectief.

Jan Terwel is emeritus hoogleraar Onderwijspedagogiek aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam. Hij doet onderzoek naar curri-
culum & instructie, schoolkeuze, schoolloopbaan & levensloop. 
Danielle van de Koot-Dees studeerde onderwijspedagogiek en 
levensbeschouwelijke vorming aan de Vrije Universiteit Amster-
dam. Ze promoveerde aan de Protestantse Theologische Univer-
siteit (PThU) en werkt als docent-onderzoeker bij de Christelijke 
Hogeschool Ede (CHE). Rosa Rodrigues studeerde onderwijs-
pedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze is docent 
onderwijskunde/pedagogiek aan de pabo Hogeschool Rotterdam 
en doet onderzoek naar de overgang basisschool-voortgezet on-
derwijs. Haar expertise ligt vooral bij de grote stadsproblematiek.

 

W. Faché

Innovatie van open jeugdwerk 

Inspiratiegids voor jeugdhuizen, jongeren-
centra, jeugdcentra en jeugdclubs

ISBN 978-90-441-3620-3
NUR 766/752
17 x 24 cm
ca. 200 blz.
ca. € 20,-
verschijnt in juni

Hoe kunnen jeugdhuizen, jeugdclubs, jongerencentra, jeugd-
centra en jeugdontmoetingscentra hun doelstellingen nog beter 
bereiken (effectiever)? En vooral, beogen zij de juiste doelstel-
lingen (effecten) in hun organisatie? Wanneer een jeugdhuis 
bijvoorbeeld wil bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren 
en hun vrijetijds- en plezierbeleving, dan is het noodzakelijk 
dat jeugdwerkers en jongeren in communicatie met elkaar de 
doelstellingen van hun organisatie geregeld ter discussie stel-
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len. Dit boek reikt daarom materiaal aan voor een gesprek tussen 
jeugdhuiswerkers en jongeren over hoe de vrijetijdsbeleving en 
de ontwikkeling van jongeren kan worden bevorderd door jeugd-
huiswerk en welke ondersteuning van de overheid hierbij wen-
selijk is. Jeugdconsulenten, gemeentelijke jeugdambtenaren, 
schepenen voor de jeugd en beleidscritici onderzoeken geregeld 
welke jeugdhuisinitiatieven in aanmerking moeten komen voor 
subsidiering, welke verbeteringen in het jeugdhuiswerk moeten 
worden gestimuleerd e.d. Dit boek gaat dieper in op de doelstel-
lingen, effecten en functies van (open)jeugdwerk, die door on-
derzoek in het buitenland werden vastgesteld. Deze informatie 
inspireert jeugdhuiswerkers bij het (her)formuleren van doelstel-
lingen en het programmeren van activiteiten in hun jeugdhuis. 

Hoe kan het activiteitenprogramma van een jeugdhuis een rol 
spelen bij ontmoetingen met leeftijdsgenoten? Hoe kan het deel-
name aan vrijetijdsactiviteiten mogelijk maken en jongeren uit-
dagen en stimuleren om zich verder te ontwikkelen, initiatief te 
nemen en hier ook plezier aan te beleven? In jeugdhuizen wer-
ken talrijke vrijwilligers en beroepskrachten. Participatie van die 
medewerkers in het beleid van hun organisatie blijkt in de reali-
teit niet altijd zo eenvoudig te realiseren. In het laatste hoofdstuk 
bespreekt het boek twee methodes om een participatief beleids-
vormingsproces te ondersteunen.

Uit de Inhoud:

Potentiële doelstelling van jeugdhuizen, jongerencentra, jeugd-
centra en jeugdclubs – Programmeren van activiteiten – Partici-
patie van alle medewerkers in het beleid van een jeugdhuis, jon-
gerencentra, jeugdcentra en jeugdclubs – Zoekwoorden.

Willy Faché is emeritus hoogleraar sociale pedagogiek aan de 
Universiteit Gent. Hij richtte diverse jeugdinformatie- en advies-
centra op, lokaal en nationaal. Hij was ook adviserend lid van 
de WHO – Working Group on Youth Advisory en adviseur bij 
het Committee of Experts on Youth Information in Europe bij de 
Raad van Europa. 

P. Wouters & G. Gehre (Red.)

Sociaal werk

De studie en het beroep

ISBN 978-90-441-3578-7
NUR 740
17 x 24 cm
228 blz.
€ 24,90
verschenen

Het sociaal werk is een dynamische, ondernemende sector. Dat 
is ook nodig in een samenleving die snel verandert, waar soci-
ale problemen een weerbarstig karakter hebben en nieuwe uit-
dagingen voortdurend opduiken. Tegelijk staat het sociaal werk 
onder druk. Vermarkting, vermaatschappelijking, globalisering, 
individualisering enz. zijn evoluties die vragen naar een stevige 
positionering van het sociaal werk. Het streven naar een recht-
vaardige samenleving, naar duurzame oplossingen voor sociale 
kwesties en het zoeken naar krachtige vormen van empower-
ment en emancipatie blijven ook in deze turbulente context de 
ambities van sociaal werkers. Al deze vragen en uitdagingen da-
gen de opleidingen Sociaal Werk voortdurend uit om te zoeken 
naar sterk onderwijs om de toekomstige sociaal werker optimaal 
aan de startlijn van de beroepsuitoefening te krijgen.

In dit boek verhelderen lectoren en opleidingsverantwoordelij-
ken hoe die opleiding een bijdrage levert tot de positionering, 
profilering en professionalisering van het sociaal werk en de so-
ciaal werker.

Uit de Inhoud:

Wat ons bindt (P. Wouters: Verantwoording - G. Gehre: Kern van 
het sociaal werk - S. Omblets: Ambitie voor het sociaal werk - G. 
Gehre: Sociaal werk vanuit opleidingsperspectief - E. van Kerck-
hoven: Historiek van de opleiding in sociaal werk - P. Wouters: 
In opleiding en beleid: sociaal werk is niet alleen) – Eenheid in 
verscheidenheid (G. Gehre: Inleiding - B. Goris: Maatschappelijk 
werk - J. Van Passel: Maatschappelijke advisering - M. Bodson: 
Personeelswerk - F. De Greef: Sociaal-cultureel werk).

Bestellen?
Bel, mail, schrijf

Bestelbon op blz. 45

of www.garant-uitgevers.eu
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Peter Wouters is sociaal werker en master in het sociaal werk 
en sociaal beleid. Tot 2017 was hij praktijklector en opleidings-
hoofd Sociaal Werk aan de Sociale School Heverlee van de UC 
Leuven-Limburg. Sinds 2017 is hij algemeen voorzitter van 
beweging.net. Gunter Gehre is sociaal pedagoog en doctor in 
de pedagogische wetenschappen. Hij is lector en teamleider 
Sociaal Werk aan dezelfde opleiding en docent aan het CVO-
Centrum Voor Volwassenenonderwijs op dezelfde campus. 
 
Met bijdragen van Marnik Bodson, Frie De Greef, Gunter Gehre, 
Birgit Goris, Steven Omblets, Eugeen van Kerckhoven, Jan Van 
Passel, Peter Wouters.

C. Dresen, L. van Domburgh,  
A.T. Harder, E.J. Knorth, M. Kranenburg, 
K.S. Nijhof & I.P.R. Vermaes

Jeugdzorg met een plus

Wat we wel en nog niet weten over de meest 
intensieve vorm van jeugdhulp

ISBN 978-90-441-3574-9
NUR 840/848/766
14,5 x 21 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
72 blz.
€ 18,-
verschenen

Deze publicatie gaat over tien jaar JeugdzorgPlus: 2008-2017. 
Over jongeren met zeer complexe gedragsproblemen die zich aan 
hulp onttrekken of daaraan onttrokken worden en over de ma-
nier waarop zij het beste geholpen kunnen worden. De jongeren 
om wie het gaat, zijn vaak geen ‘lieverdjes’; ze worstelen met veel 
negatieve invloeden uit hun omgeving. Daarom kunnen vrijheids-
beperkende maatregelen nodig zijn als onderdeel van de behan-
deling, maar alleen als er gevaar is en er geen alternatieven zijn. 
JeugdzorgPlus staat niet op zichzelf. Effectieve zorg gaat name-
lijk niet alleen over residentiële behandeling, maar ook over de 
periode daarvoor en daarna. Besluiten over deze jongeren en over 
JeugdzorgPlus mogen niet lichtzinnig worden genomen. Hen hel-
pen is topsport. Kennis over deze jongeren is daarom belangrijk 

voor iedereen die met hen te maken heeft: van jeugd-/wijkteams, 
jeugdbeschermers en pedagogisch medewerkers tot studenten, 
gemeentelijk beslissers en kinderrechters. Vanuit persoonlijke 
betrokkenheid en ervaring met deze jongeren is de oproep van 
de auteurs: deel kennis met elkaar en maak er samen meer van.

Uit de Inhoud:

Leeswijzer – Kleine groep, grote problemen – JeugdzorgPlus in 
historisch perspectief – De plek van JeugdzorgPlus in het zorg-
landschap – Profiel van jeugdigen in JeugdzorgPlus – Werkzame 
factoren in JeugdzorgPlus – Hiaten in onze kennis: it better be 
good – Kennis vraagt samenwerking.

Coen Dresen, Annemiek Harder, Erik Knorth, Marieke Kranen-
burg, Karin Nijhof, Lieke van Domburgh en Ignace Vermaes zijn 
allen betrokken bij JeugdzorgPlus.

J. Naert, M. Matthyssen & 
R. Haudenhuyse

Een nieuwe kijk op lichaams-
gericht werken met jongeren

Psychofysiek werken met 

jongeren, nr. 1

ISBN 978-90-441-3616-6
NUR 892/777
17 x 24 cm
ca. 280 blz.
ca. € 30,-
verschijnt in juni

In het pedagogisch werken met jongeren is er de laatste jaren 
steeds meer interesse voor psychofysieke, of lichaamsgerichte, 
methodieken. Psychofysieke methodieken kunnen zowel pre-
ventief, curatief als therapeutisch ingezet worden. Diverse sec-
toren zoals onderwijs, jeugdwerk, sportclubs, jeugdwelzijnswerk 
en hulpverlening, gebruiken vormen van psychofysieke werken. 
Psychofysieke methodieken bieden een waardevol, laagdrempe-
lig alternatief voor de traditionelere interventies met een domi-
nantie op praten. Via aansluiting met de leefwereld en interes-
ses van jongeren, worden sport, beweging en spel verrijkt met 
sociaal-pedagogische componenten. 
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Gebaseerd op interviews met en getuigenissen van jeugdwerkers, 
observaties en deelname aan allerlei vormingen, opleidingen en 
intervisies van de auteurs, behandelt deze eerste uitgave binnen 
de reeks ‘Psychofysiek werken met jongeren’ precies de elemen-
ten die bijdragen tot de leerdynamiek van een psychofysieke 
praktijk. Daarnaast reikt het boek handvatten aan om zelf aan 
de slag te gaan binnen de eigen organisatie of praktijk. Het boek 
sluit af met aanbevelingen, good practices en kritische reflecties. 

Uit de Inhoud:

Inleiding (Waarom deze reeks? - Waarom jongeren) – Psychofy-
siek werken: het veld in Vlaanderen, bestaand onderzoek, model 
(Wat is psychofysiek werken? - Vlaanderen: stand van zaken - Een 
model) – Werkbare elementen (Het expressieve lichaam - Reflec-
tie - Interacties) – Randvoorwaarden – De trainer als facilitator 
(Technische bagage - Begeleidershouding) – Beperkingen en be-
hoeften van het veld – Uitleiding: Aanbevelingen en conclusies 
– Vragen ter reflectie op verschillende niveaus.

Jan Naert is orthopedagoog en onderzoeker bij de vakgroep Or-
thopedagogiek aan de UGent. Hij doet onderzoek naar continu-
iteit in de jeugdhulpverlening, met specifieke aandacht voor de 
stem van jongeren in kwetsbare situaties. Daarnaast is hij als vrij-
williger actief in het jeugdwelzijnswerk en voorziet hij trainingen 
in onder meer coaching, crisishantering en leefwereldgericht 
werken. Mieke Matthyssen is verbonden aan de vakgroep Ortho-
pedagogiek van de UGent waar ze voor de Huoshen Stichting 
onderzoek doet naar psychofysiek werken met jongeren. Daar-
naast werkt ze op de vakgroep Talen en Culturen van de UGent 
rond gezondheids- en gelukstrategieën in China. Reinhard Hau-
denhuyse is als onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit 
Brussel, meer bepaald de onderzoeksgroepen Sport & Society en 
Voicing At-risk Youth. Zijn onderzoek focust op de maatschap-
pelijke betekenis en waarde van sport met aandacht voor groepen 
in precaire en kwetsbare situaties. 

C. D’Hondt & H. Van Rossen

Succesvol begeleiden van hoog-
begaafde kinderen en jongeren

ISBN 978-90-441-3593-0
NUR 848
16 x 24 cm
228 blz.
€ 24,-
verschenen

In dit boek voor gevorderden in de thematiek hoogbegaafdheid 
geven de auteurs bijzondere aanwijzingen voor het succesvol op-
voeden en onderwijzen van hoogbegaafde kinderen en jongeren. 
Zij doorprikken heel wat misverstanden rond hoogbegaafdheid 
en proberen door te dringen tot de kern van de zaak. Zij ontdekten 
daarbij dat hoogbegaafdheid veelal te maken heeft met het vinden 
van een goede balans tussen twee tegenstrijdige kenmerken. Deze 
balansproblemen raken niet alleen de hoogbegaafde persoon zelf, 
maar komen ook terug in het onderwijs en de opvoeding van deze 
kinderen. Dit boek verschaft de lezer de theoretische achtergron-
den die noodzakelijk zijn om hoogbegaafde kinderen of leerlin-
gen succesvol te begeleiden. Bovendien worden honderden prak-
tische tips gegeven die onmiddellijk toepasbaar zijn in de praktijk.

De auteurs hebben meer dan 30 jaar ervaring in de begeleiding 
van hoogbegaafde kinderen en jongeren, hun ouders, leerkrach-
ten en begeleiders. Zij pleiten voor opvoeding tot zelfdiscipline 
en het creëren van open communicatie met deze kinderen. Ge-
heugeneconomie op school krijgt een extra accent. Ook de uit-
gebreide bijlagen rond uitstelgedrag, zelfvertrouwen, perfecti-
onisme, vlijt, zelfspraak en beloning verschaffen een bijzonder 
inzicht in deze kernthema’s van hoogbegaafdheid.

Uit de Inhoud:

Misvattingen en mythes over hoogbegaafdheid. Wat is hoogbe-
gaafdheid niet? – Wat is hoogbegaafdheid wel? (Historische si-
tuering - Drie-niveau-model - Grondbegrippen in het concept 
- Voorlopige synthese - Sferenmodel - Dubbele diagnose) – De 
balanstheorie van hoogbegaafdheid (Balansen in de hoogbegaaf-
de persoon zelf - Balansen in het onderwijs aan hoogbegaafde 

Garant-Studieboekprijs 2018

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 2018 uit.
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kinderen - Balansen in de opvoeding van hoogbegaafde kinde-
ren) – Bijzondere vraagstukken uit de gezinsopvoeding van hoog-
begaafde kinderen (Thuisopvoeding van hoogbegaafde kinderen: 
wat niet te doen? - Relaties binnen het gezin - Kiezen voor een 
opvoedingsparadigma - Open communicatie) – Bijzondere vraag-
stukken uit het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen (Leren op 
school: geheugeneconomie - Geheugeneconomie in de praktijk: 
praktische tips voor leerkrachten).

Carl D’Hondt, orthopedagoog, is erevoorzitter van BEKINA vzw 
– Begaafde Kinderen en Adolescenten. Hilde Van Rossen, mas-
ter in de psychologie, was coördinator van de opleiding Bachelor 
in de Toegepaste Psychologie aan de VIVES Hogeschool West-
Vlaanderen.

S. Euillet, D. Reimer, A. Turlais &  
E.J. Knorth (Red.)

Continuities and discontinuities 
in family foster care

International Journal of 

Child and Family Welfare, 

vol. 18 1/2

ISBN 978-90-441-3619-7
NUR 752
17 x 24 cm
ca. 125 blz.
ca. € 25,-
verschijnt in mei

Van de verschillende mogelijke interventies met betrekking tot 
kinderbescherming (CPS – Child Protection Services) wordt 
pleegzorg vooral gezien als een stabiele situatie in vergelijking 
met andere soorten van plaatsingen. Tijdens hun levensloop kun-
nen kinderen ontwrichtingen ervaren, zoals veranderingen van 
het huishouden, die unaniem als bedreigend worden beschouwd 
voor hun voorspoedige ontwikkeling en toekomstige volwassen-
heid. Uit recent   onderzoek en observaties blijkt echter dat meer 
complexe processen een rol spelen   bij het omgaan met stabiliteit 
en instabiliteit, vooral in pleeggezinnen.

Deze speciale uitgave van International Journal of Child and Family 

Welfare deelt met de lezer onderzoeksresultaten en vragen over de 
weg die kinderen afleggen in pleeggezinnen, over hun ervaringen 
met ontwrichting en continuïteit, en over hoe hulpverleners en be-
leidsmakers deze problemen in verschillende landen aanpakken.

Uit de Inhoud:

Continuities (T. Diaz-Tartalo & N. Fuentes: Assessing the rela-
tionship between the foster children and their families: A tool for 
research and practice – S. Euillet, M. Kettani & H. Join-Lambert : 
Changes in the quality of attachment of children in long-term 
foster care in France – P. Fabry: Foster families and adoptions: 
subtitle) – Discontinuities (C. Bombach, T. Gabriel, R. Stohler 
& K. Werner: “And then I realised I can’t do it anymore”: Foster 
care breakdown from the perspective of foster children and foster 
parents – A.-M. Herdtle: Disruptions and continuities in young 
people’s transitions from foster care to adulthood – K. Wolf: In-
terdependency models to understand breakdown processes in 
family foster care: A contribution to social pedagogical research).

Dr. Séverine Euillet en dr. Amélie Turais zijn ass. professors aan 
de Universiteit van Parijs Nanterre, Frankrijk. Dr. Daniela Rei-
mer is ass. professor aan de Universiteit van Siegen, Duitsland. 
Dr. Erik J. Knorth is emeritus professor aan de Universiteit van 
Groningen, Nederland.

R.J. van Oudenhoven (Red.)

Diversity Dialogue

An Exercise in Inclusion

ISBN 978-90-441-3520-6
NUR 752/740
17 x 24 cm
112 blz.
ca. € 20,-
verschijnt in april

Dit boek brengt een dialoog over gelijkheid en inclusie en de strijd 
voor de bevordering van sociale rechtvaardigheid in verschillende 
internationale contexten. Het is een enthousiast pleidooi voor het 
nemen van sociale verantwoordelijkheid op individueel, institu-
tioneel en maatschappelijk niveau, met de erkenning dat wie in 
het veld actief is hiervan dan ook de verantwoordelijkheid draagt. 
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Uit de Inhoud:

Editor’s Note: The Diversity Struggle – Diversity, Equity and In-
clusion Lens (A.A. Rodrigues: Lights! Camera! Action! … Explo-
ring Links between Inclusive Teaching in Broadcast Education 
and Diversity in Canadian Media - J.E.C. Cooper: Community 
College Instructors and Race. Learning about Teaching a Di-
mension of Diversity - P. Nayak: Applying Intersectionality to 
Diversity and Inclusion Management in Canadian Workplaces) 
– Student Voices on Inclusion (J. Stoiku: Expressing Diversity on 
Campus - B. Howe: Do Not Exclude Inclusivity – M.K. Ali & N. 
Dias: Navigating a Gifted Identity. Student Voices on Inclusive 
Education) – Social Justice: An Inclusion Practice (R.J. van Ou-
denhoven: Rethinking Punishment. A Restorative Justice Appro-
ach – R.J. van Oudenhoven: A Case for Restorative Justice in the 
Current Education System – J. Haskins: Millennium Policing. 
Women in a man’s world. Gender and Policing in the New Mil-
lennium).

Dr. Jualla van Oudenhoven is socioloog en verbonden aan het 
ICDI – International Child Development Initiatives – in Leiden. 
Ze is momenteel betrokken bij rechtspraken omtrent sociale 
rechtvaardigheid binnen een Noord-Amerikaanse en internatio-
nale context. Ze is diversiteits- en inclusieadviseur bij Durham 
College, Ontario, Canada en blijft bijdragen tot het debat, beleid 
en praktijk ter bevordering van het welzijn van kwetsbare perso-
nen.

Met bijdragen van Megan Katherine Ali, John Edward Charles 
Cooper, Natasha Dias, Jeff Haskins, Barbara Howe, Preeti Nayak, 
Anna Augusto Rodrigues, Jessica Stoiku en Rona Jualla van Ou-
denhoven.

C. De Rijdt & B. Serrien

Inclusief vergaderen

Meer dan een cliëntvergadering

ISBN 978-90-441-3609-8
NUR 848
16 x 24 cm
ca. 160 blz.
geïllustreerd
tweekleurendruk
ca. € 20,-
verschijnt in april

Heel wat voorzieningen organiseren vergaderingen met en voor 
hun cliënten. Maar wat verstaan we onder bewonersvergadering, 
gebruikersoverleg of cliëntenraad? Hoe krijg je de directie en 
het beleid zo ver dat zij bereid zijn om hier tijd en middelen in 
te investeren? Waar dien je rekening mee te houden tijdens de 
voorbereiding, de vergadering zelf en het maken van het verslag? 
Welke visualisaties en hulpmiddelen kan je inzetten om de be-
trokkenheid te vergroten?  

De auteurs laten zien hoe inclusief vergaderen een proces is en 
wat dit in de praktijk betekent. In dit boek vind je heel wat sug-
gesties en mogelijkheden om je eigen vergaderingen op te star-
ten of te verfijnen. Het is geschreven vanuit en geïllustreerd met 
praktijkervaringen uit verschillende doelgroepen. De hulpmidde-
len en tips zijn voornamelijk van toepassing op vergaderen met 
personen met een verstandelijke beperking, hoewel ze kunnen 
toegepast worden bij alle doelgroepen waar communicatie en 
denkprocessen niet voor de hand liggen. Het boek helpt je ook 
vergaderingen te ondersteunen bij laagtaalvaardigen, andersta-
ligen, senioren, kleuters en jongeren met of zonder beperking. 
Bij dit boek krijgt u heel wat gevisualiseerd materiaal dat u kunt 
aanpassen op maat van uw cliënt. 

Uit de Inhoud:

Woord vooraf (Wat is inclusief vergaderen? - Duidelijk commu-
niceren is de boodschap!) – Beleid en middelen (De directie te 
woord staan - (Mede)zeggenschap) – Het gebruik van visualisa-
ties – Voorbereiding (Groepssamenstelling en uitnodigingen 
- Locatie en opstelling - Duur, frequentie en tijdstip - Agenda - 
De vergadering aankondigen - Training en vorming - Coaching, 
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een praktijkvoorbeeld) – De vergadering (Ondersteuning bij het 
meedelen van informatie - Ondersteuning bij het verkrijgen van 
informatie - Ondersteuning bij het nemen van beslissingen - Rol-
verdeling tijdens de vergadering - De voorzitter - De verslaggever 
- Agendapunten tijdens het vergaderen - Waken over de tijd) – 
Verslag en opvolging van de vergadering (Doel van het verslag 
- Afspraken en besluiten opvolgen - Ondersteunende communi-
catie in verslaggeving - Het verslag verspreiden) – Blijf successen 
vieren – Bijkomende informatie.

Chris De Rijdt, bachelor in de orthopedagogiek en praktijklector 
aan de Hogeschool Gent, is auteur van het boek ‘Ondersteunend 
communiceren: werken met visualisaties’ en ‘Ondersteunend 
communiceren bij dementie’. Ze is ook medeauteur van ‘Oplos-
singsgericht werken met personen met een verstandelijke be-
perking’. Bart Serrien is de bezieler en ontwerper van de Sclera 
Pictogrammen. Hij werkte als begeleider bij personen met een 
verstandelijke beperking. Hij is auteur van de brochure ‘Praktijk 
in beeld – tijd en planning’, de communicatiemap ‘Méér dan 
1000 woorden’ en medeauteur van het boek ‘Oplossingsgericht 
werken met personen met een verstandelijke beperking’. 

 
G. Vignero

De draad tussen cliënt  
en begeleider

De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron 
in de begeleiding van personen met een ver-
standelijke beperking

Vierde, licht gewijzigde druk

ISBN 978-90-441-3602-9
NUR 848
17 x 24 cm
248 blz.
€ 29,70
verschenen

In de hulpverlening aan personen met een verstandelijke be-
perking is het toepassen van thema’s uit de ontwikkelingspsy-
chologie erg bruikbaar gebleken. Vele begeleiders in Nederland 
en Vlaanderen inspireren zich dan ook aan de principes van het 

ontwikkelingsperspectief. Het is niet zozeer de kennis van de 
fase waarin iemand zich bevindt die belangrijk is, maar vooral 
wat men met deze kennis kan doen in de begeleiding van een 
cliënt. De draad is een metafoor voor hoe de verbinding tussen 
mensen groeit door de verschillende ontwikkelingsstappen heen. 
Het is enerzijds een poging om deze verbinding te verduidelijken 
bij personen met een verstandelijke beperking zodat ouders en 
begeleiders gemakkelijker het niveau van emotionele ontwikke-
ling kunnen vertalen naar hun handelen. Anderzijds is het een 
begrippenkader dat begeleiders en ouders kan helpen om de 
emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke be-
perking te concretiseren en te vertalen. Welke draad je het best 
hanteert, hangt af van de fase in de ontwikkeling die je bij de 
cliënt herkent. We zetten de stap van ontwikkelingspsychologie 
naar ontwikkelingsorthopedagogiek, van ‘Wat kan ik weten over 
de ontwikkeling?’ naar ‘Wat kan ik doen om mij in te voegen in 
deze ontwikkeling?’

De metafoor van een draad wil helpen om bij de opvoeding of be-
geleiding de juiste afstemming te vinden, ook als die opvoeding 
of begeleiding moeilijk loopt. Waar zitten de draden van de cli-
ent? Met wie en op welke manier is hij verbonden? Welke zijn de 
intense contacten, en welke zijn de oppervlakkige, inwisselbare 
contacten? Hoe gaat de cliënt met nieuwe mensen stap voor stap 
een relatie aan? 

Uit de Inhoud:

Inleiding – De draad tussen cliënt en begeleider – De leidraad en 
de kwetsbare draad – De draad trekken: het spoor, de poort, actie 
reactie en samen doen – De (h)echte draad – Over locomotieven 
en wissels: de draad doorgeven – Tegendraads: sdaardneget. Zelf 
de draad willen trekken – Als de draad afstandsbediening wordt 
– De contextuele draad – De draad als netwerk – De rode draad.

Gerrit Vignero werkt sinds 1986 als orthopedagoog in het MPC 
Terbank te Heverlee. Hij geeft vorming rond de draad, is docent 
aan het CVO in Heverlee en begeleidt casusbesprekingen. Naast 
dit boek verschenen van hem bij Garant ‘De draad tussen ouder 
en kind’ en ‘Ontwarring en ordening van de draad’. Dit boek sluit 
nauw aan bij de producten van het project sen-seo. 
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F. Morisse

SEO-R² – Schaal voor Emotionele 
Ontwikkeling van mensen met 
een verstandelijke beperking – 
Revised²

Tweede, gewijzigde druk

ISBN 978-90-441-3584-8
NUR 848
17 x 24 cm
129 blz.
€ 23,-
verschenen

Emotionele ontwikkeling is een sleutelbegrip in de beeldvor-
ming, assessment en ondersteuning van mensen met een ver-
standelijke beperking. Anton Došen ontwikkelde in 1990 een eer-
ste experimenteel Schema voor schatting van het niveau van de 
Emotionele Ontwikkeling (SEO). Op basis daarvan ontwikkelden 
Vlaamse experten i.s.m. Steunpunt Expertisenetwerken een vol-
waardige Schaal voor Emotionele Ontwikkeling - Revised (SEO-R, 
2012) en een handleiding. Vervolgens werd de betrouwbaarheid 
van deze schaal wetenschappelijk onderzocht en werd de SEO-R 
op basis van feedback van clinici en experten grondig aangepast 
en bewerkt. Het resultaat is deze nieuwe uitgave van de SEO-R. 

Uit de Inhoud:

Schaalontwikkeling – Doelgroep – Gebruik van de schaal – Op-
bouw van de schaal – Gebruik van de schaal (Uitgangspunten - 
Basisvoorwaarden - Keuzes met het oog op de leesbaarheid - Ver-
schillende documenten - Voor de afname - Tijdens de afname - Na 
de afname - Vertaalslag naar de ondersteuningspraktijk - Com-
plementariteit SEO-R² met de SEO-V(erkort)) – Psychometrische 
kenmerken (Onderzoek m.b.t. psychometrische eigenschappen 
van de SEO - Onderzoek m.b.t. psychometrische eigenschappen 
van de SEO-R - Onderzoek m.b.t. psychometrische eigenschap-
pen) – Afnameformulier.

Filip Morisse is als orthopedagoog verbonden aan het P.C. Dr. 
Guislain en als wetenschappelijk medewerker aan het Expertise-
centrum Quality of Life (E-QUAL), Hogeschool Gent. Als fervent 

voorstander van de ontwikkelingsdynamische benadering en met 
25 jaar ervaring in diagnostiek, behandeling en ondersteuning 
van personen met een verstandelijke beperking met geestelijke 
gezondheidsproblemen, geeft hij consult/advies en opleiding/
vorming in diverse voorzieningen en diensten in Vlaanderen en 
Nederland. Prof. em. dr. Anton Došen is (kinder)psychiater en 
was o.m. bijzonder hoogleraar met opdracht ‘Psychiatrische as-
pecten van verstandelijke handicap’ aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen en directeur behandeling van het centrum voor behan-
deling van psychische en gedragsstoornissen bij mensen met een 
verstandelijke handicap De Wendel te Oostrum.

Deze publicatie is een coproductie van SAM, steunpunt Mens 
en Samenleving, meer bepaald vanuit de regiegroep SEN-SEO, 
samen met het Expertisecentrum Quality of Life (E-QUAL), Ho-
Gent. Om mensen met een (verstandelijke) beperking te onder-
steunen bij de realisatie van hun burgerschap en grondrechten 
focussen zowel SAM als E-QUAL (HoGent) op benaderingen die 
vertrekken vanuit sterktes en mogelijkheden van mensen en hun 
omgeving. Dat leverde al een eerste samenwerking op bij de ont-
wikkeling van de SEO-R en evolueerde gaandeweg naar een part-
nerschap dat de verdere ontwikkeling naar deze SEO-R mogelijk 
maakte. Samen met gedreven praktijkexperten zorgen SAM en 
E-QUAL (HoGent) er voor dat dit instrument zijn weg naar het 
werkveld vindt. Ze stimuleren professionals en het natuurlijk 
netwerk van mensen met een beperking en staan hen bij in hun 
inspanningen om deze andere manier van kijken naar het gedrag 
van mensen met (verstandelijke) beperking (en het eigen aandeel 
daarin) te vertalen in aangepaste ondersteuning.

Garant-Studieboekprijs 2018

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 2018 uit.

Meer info blz. 40
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F. Morisse, T. Sappok, L. De Neve & A. 
Došen

SEO-V – Schaal voor Emotionele 
Ontwikkeling van mensen met 
een verstandelijke beperking – 
Verkort

Handleiding + 5 afnameformulieren

ISBN 978-90-441-3585-5
NUR 848
21 x 29,7 cm
24 blz. 
€ 24,80
Verschenen

Apart is ook een pakket 
van 20 afnameformulieren 
verkrijgbaar
ISBN 978-90-441-3586-2 
€ 29,-

Klinische practici passen al enkele jaren de Schaal voor Emotio-
nele Ontwikkeling (SEO-R²) succesvol toe in de diagnostiek en 
de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking, 
probleemgedrag en psychiatrische stoornissen. Een aantal Bel-
gische, Duitse, Nederlandse en Britse experten, verenigd in het 
‘Network of Europeans on Emotional Development (NEED)’ 
ging op zoek naar een verkorte versie van SEO-R², die minder 
tijdrovend maar diagnostisch even doeltreffend zou zijn én kon 
dienen als psychometrische geldige schaal voor wetenschappelijk 
onderzoek. Na drie jaar intensieve samenwerking vonden ze een 
consensus omtrent de inhoud en de vorm van het instrument. De 
drietalige Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Verkort (werk-
versie) is daarvan het resultaat. Ze is gebaseerd op de SEO-R². De 
SEO-V en SEO-R² zijn twee volwaardige schalen die complemen-
tair gebruikt kunnen worden.

Uit de Inhoud:

Opbouw van de schaal (Introductie - Mijlpalen van de emotionele 
ontwikkeling) – Gebruik van de schaal (Algemene opmerkingen 
- Richtlijnen voor afname) – Afnameformulier.

Filip Morisse is als orthopedagoog verbonden aan het P.C. Dr. 
Guislain en als wetenschappelijk medewerker aan het Expertise-
centrum Quality of Life (E-QUAL), Hogeschool Gent. Dr. Tanja 

Sappok is hoofdarts aan het Ev. Krankenhaus Koningin Elisabeth 
Hertzberge (Berlijn). Leen De Neve is orthopedagoog en werk-
zaam in het P.C. Dr. Guislain, cluster personen met een verstan-
delijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen. Em. 
prof. dr. Anton Došen is (kinder)psychiater en was onder meer 
bijzonder hoogleraar met opdracht ‘Psychiatrische aspecten van 
verstandelijke handicap’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Deze publicatie is een coproductie van SAM, steunpunt Mens en 
Samenleving en het Expertisecentrum Quality of Life (E-QUAL) 
van Hogeschool Gent. Samen met gedreven praktijkexperten 
(SEN-SEO-regiegroep) verspreiden SAM en E-QUAL dit instru-
ment op het werkveld. Ze stimuleren professionals en het na-
tuurlijk netwerk van mensen met een beperking en staan hen bij 
in hun inspanningen om deze andere manier van kijken naar het 
gedrag van mensen met (verstandelijke) beperking te vertalen in 
aangepaste ondersteuning.

Themanummer School- en klaspraktijk

Seksualiteit

Tijdschrift School- en klas-

praktijk, afl. 234

20 x 27,5 cm
48 blz.
geïllustreerd
tweekleurendruk
€ 10,75
verschenen

Kinderen hebben van jongs af vragen over relaties en seksualiteit, 
en ze stellen ook zelf seksueel getint gedrag. Ze hebben daarom 
nood aan correcte informatie en steun in hun ontwikkeling. Le-
raars en begeleiders voelen zich verantwoordelijk en willen daar-
om graag aan de slag met seksualiteit, maar hoe begin je eraan?

Om kinderen en jongeren te begeleiden in hun seksuele ontwik-
keling kunnen we gelukkig terugvallen op goed onderbouwde in-
ternationale richtlijnen. Maar hoe praat je als leraar over relaties 
en seks met je leerlingen? In dit themanummer zetten we je op 
weg.

Erika Frans (Sensoa) vertelt waarom je al in de basisschool met 
relationele en seksuele vorming begint. Wannes Magits (Sensoa) 
maakt je warm voor een werkgroep relationele en seksuele vor-
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ming (RSV) op school. Theo Kuppens (VCOV) betrekt er graag 
de ouders bij. Julia Day en Erika Frans (Sensoa) breken een lans 
voor een beleid ‘seksuele integriteit’ op school. An Victoir (VCLB) 
sluit daarop aan en deelt haar ervaringen met het Sensoa Vlag-
gensysteem. Julia Day en Eveline De Bie (Sensoa) geven tips over 
het thema weerbaarheid en media. Steffie De Baerdemaeker (Ça-
varia) stelt pertinente vragen over ons genderbewustzijn en ook 
Karen De Wilde (Sensoa) en Evelien Luts (Pimento) doen de rea-
lity check: zijn we echt klaar voor de superdiverse klas? Kristel De 
Geest (Sensoa) vindt voor elke vraag het geschikte materiaal in de 
Leermiddelenbank en deelt graag enkele toppers.

Uit de Inhoud:

E. Frans: Vroeg en breed beginnen: een holistische visie op sek-
suele vorming in de basisschool – W. Magits: Hoe start je een 
werkgroep ‘relationele en seksuele vorming’ op je school en hoe 
bewaak je de kwaliteit van je lessen? – T. Kuppens: Ouders en 
school als partners in seksuele opvoeding – J. Day & E. Frans: 
Seksuele integriteit, hoe pak je dat aan op jouw school? – A. Vic-
toir: Centra voor Leerlingenbegeleiding en de aanpak van grens-
overschrijdend gedrag – E. Frans & E. De Bie: Opvoeden tot weer-
baarheid: hoe dan? – S. De Baerdemaeker: Gender- en seksuele 
diversiteit op de basisschool – E. Luts & K. De Wilde: Diversiteit 
in de groep: ben jij klaar voor de uitdaging? – K. De Geest: Mate-
rialen seksuele voorlichting voor het lager onderwijs.

Met bijdragen van Julia Day, Steffie De Baerdemaeker, Eveline De 
Bie, Kristel De Geest, Karen De Wilde, Erika Frans, Wannes Ma-
gits, Theo Kuppens, Evelien Luts en An Victoir. Hoofdredacteur: 
Jo Van den Hauwe.

E. Frans

Sensoa Flag System

Reacting to sexually (un)acceptable behavi-
our of children and young people

ISBN 978-90-441-3598-5
NUR 848
17 x 24 cm 
189 blz.
geïllustreerd
vierkleurendruk
€ 29,95
verschenen

Dit is de Engelse versie van het eerder verschenen Sensoa Vlag-
gensysteem (Garant, 2017). Het Sensoa Vlaggensysteem is een 
evidence-based instrument om seksueel gedrag van kinderen en 
jongeren te beoordelen en er gepast op te reageren. Het Vlaggen-
systeem helpt om met kinderen en jongeren een gesprek aan te 
gaan over welk seksueel gedrag wel en niet aanvaardbaar is, en 
waarom dit zo is. Centraal staan zes criteria voor gezond seksueel 
gedrag. Aan de hand van deze criteria kan seksueel gedrag in-
gedeeld worden in 4 categorieën, aangeduid met vlaggen in ver-
schillende kleuren. Bij elk type gedrag wordt een gepaste reactie 
voorgesteld.

Het Sensoa Vlaggensysteem is bedoeld voor ouders, hulpverle-
ners, begeleiders en professionals die werken met kinderen van 
0 tot 18 jaar. Het kan gebruikt worden in verschillende profes-
sionele contexten (hulpverlening, opvoeding, sociaal werk, sport 
e.d.) om seksueel gedrag bespreekbaar te maken, zowel met als 
tussen kinderen en jongeren.

Uit de Inhoud:

The Flag System in a nutshell – What does the Flag System aim to 
achieve? – The criteria for assessment – Guide, step 1: assessing 
and evaluating behaviour – Guide, Step 2: how do you respond to 
sexual behaviour? – Guide, step 3: When the standard approach 
is not adequate – Policy and competencies for professionals – Ap-
pendix 1: Short version of the developmental chart – Appendix 2: 
Situations and drawings.

Bestellen?
Bel, mail, schrijf

Bestelbon op blz. 45

of www.garant-uitgevers.eu
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Het Vlaggensysteem is ontwikkeld door Sensoa, gevestigd in 
Antwerpen, in samenwerking met Movisie, met zetel in Utrecht, 
en met het werkveld. 

E. Messelis

Genderidentiteit en seksuele  
diversiteit in ouderenzorg

Toolkit

ISBN 978-90-441-3603-6
NUR 897/748
17 x 24 cm
clipbox met boek en 15 
situatiekaarten
ca. 100 blz.
geïllustreerd
vierkleurendruk
ca. € 40,-
verschijnt in april

In 2014 stelde Els Messelis de ‘Sekskoffer’ voor, die ze ontwik-
kelde om de bespreekbaarheid rond seksualiteit en intimiteit op 
latere leeftijd in de ouderenzorg op organisatie-, personeels- en 
persoonsniveau te verhogen. Eind 2016 stelde ze een hernieuw-
de versie van deze koffer voor in het Vlaams Parlement tijdens 
het Congres van Sensoa, de ‘Sekskoffer voor gevorderden’. Uit 
het wetenschappelijk onderzoek d.m.v. de Sexuality Assessment 
Tool, dat ze in het najaar van 2017 voerde in verscheidene Vlaam-
se Woonzorgcentra, is onder meer gebleken dat het niet evident 
is om een professioneel seks- en intimiteitsbeleid in de oude-
renzorg te ontwikkelen. Vele thema’s blijven onaangeraakt en/
of onderbelicht, zo ook het thema ‘genderidentiteit en seksuele 
diversiteit op latere leeftijd’. 

Deze toolkit is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de ou-
derenzorg, dus niet alleen voor woonzorgcentra, maar ook dag-
verzorgingscentra, serviceflats, thuiszorg enz. Met deze toolkit 
wil de auteur de hulpverlener een positieve boost geven om, aan 
de hand van gedegen framework, tips, stellingen, scenario’s en 
prachtige illustraties, de bespreekbaarheid rond genderidentiteit 
en seksuele diversiteit op latere leeftijd te verhogen en taboes te 
doorprikken. 

Uit de Inhoud:

De sekskoffer voor gevorderden (Messelis, E.) breidt uit! – Achtergrond-
info voor bestaansreden toolkit – Invalshoeken om het thema genderi-
dentiteit en seksuele diversiteit op latere leeftijd (meer) bespreekbaar te 
maken – Functies toolkit – Doelgroepen toolkit – Doelstellingen toolkit 
– Verschillende manieren om aan de slag te gaan met de toolkit – Aan 
de slag: de toolkit gebruiken op organisatie-, personeels- en persoons-
niveau – Verder aan de slag – Afronding en follow-up.

Els Messelis is maatschappelijk werker, gerontoloog en auteur. 
Werken met en voor senioren is haar passie. Ze is (mede)auteur 
van diverse boeken en artikels rond ouder worden. Ze is (mede)
inspirator van de opleiding tot intimiteitscoach in de ouderen-
zorg. Ze geeft al 32 jaar vorming en opleiding, onder meer over 
seks en intimiteit op latere leeftijd.

M. De Letter, T. Steeland &  
P. Santens

Het hemd met de onmogelijk 
knopen

Praktische gids op jouw weg met de ziekte 
van Parkinson

ISBN 978-90-441-3488-9
NUR 897
16 x 24 cm
vierkleurendruk
204 blz.
€ 29,50
verschenen

En plots laten mijn vingers het niet meer toe een hemd te kno-
pen... Het vernemen van de diagnose van de ziekte van Parkinson 
gaat veelal gepaard met een zoektocht naar informatie en de hoop 
op innovatieve behandelingen die de ziekte kunnen afremmen, 
stopzetten of genezen. Het internet voorziet jou van informatie, 
soms correct en diepgaand, maar vaak ook minder betrouwbaar 
of onjuist. Dit boek wil tegemoetkomen aan de chaos aan online-
informatie door op een gestructureerde manier wetenschappelijk 
betrouwbare kennis aan te bieden. 
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De ziekte van Parkinson is een bijzondere ziekte, waarbij ook het 
leren omgaan met de symptomen een hele uitdaging is. Naast 
een bron van informatie wil dit boek een praktische gids zijn 
op jouw weg met de ziekte van Parkinson. Dit is een boek voor 
personen met de ziekte van Parkinson, hun partner, kinderen en 
hun bredere omgeving.

Uit de Inhoud:

Deel 1: Doelbewust doen en leren (Je rollen en doelen in bewe-
ging brengen - In beweging blijven - Leren optimaliseren - Hoe 
van elke dag een optimale dag maken) – Deel 2: Kies je sleutels en 
groei! (Je fundamenten verzorgen - Je groei-mindset ontwikkelen 
- Focussen - Communiceren met inzicht en effect - Je financieel 
voorkeursgedrag ontdekken).

Miet De Letter is als onderzoeker en docent verbonden aan de 
UGent en voorzitter van Parkinson Zorgwijzer Vlaanderen. Haar 
wetenschappelijke expertise rond de ziekte van Parkinson grijpt 
ze aan om studenten en cursisten op te leiden naar een steeds be-
tere zorg voor personen met de ziekte van Parkinson. Tom Stee-
land is als zelfstandige logopedist gespecialiseerd in parkinson-
zorg. Met een team van logopedisten heeft hij een jarenlange 
ervaring opgebouwd in de thuisbegeleiding van personen met de 
ziekte van Parkinson en hun omgeving. Hij streeft naar een par-
kinsonzorg in interdisciplinair samenwerkingsverband, waarbij 
de persoon achter de patiënt met de ziekte van Parkinson centraal 
staat. Patrick Santens is neuroloog in het UZ Gent en hoogleraar 
neurologie aan de UGent. Zijn hoofdspecialisatie situeert zich in 
het vakgebied van de bewegingsstoornissen, in het bijzonder de 
ziekte van Parkinson en aanverwante stoornissen.

P. De Decker, B. Vandekerckhove,  
E. Volckaert, C. Wellens,  
E. Schillebeeckx & N. De Luyck

Ouder worden op het Vlaamse 
platteland

Over wonen, zorg en ruimtelijk ordenen in 
dunbevolkte gebieden

ISBN 978-90-441-3607-4
NUR 755
17 x 24 cm
ca. 500 blz.
geïllustreerd
vierkleurendruk
ca. € 50,-
verschijnt in april

Vlaanderen vergrijst aan een snel tempo. Het aantal zestigplussers 
zal stijgen van 1,6 miljoen vandaag naar 2,3 miljoen in 2060, ter-
wijl het aantal tachtigplussers zal verdubbelen. Vooral de Vlaamse 
plattelandsgemeenten zullen een groot deel van die vergrijzing op 
zich nemen. Ouderen zullen daarbij, ondersteund door het Vlaam-
se beleid, in groten getale thuis blijven wonen. In de literatuur: 
‘ageing in place’. Nochtans zijn veel woningen sterk onaangepast 
aan inwoners met een verminderde mobiliteit. Zo zijn er bijvoor-
beeld trappen in de woning of is het niet mogelijk om er met een 
rolstoel te circuleren. Maar ook de woonomgeving stelt de ouderen 
voor uitdagingen. Vlaanderen staat gekend om een verregaande 
verspreiding van wonen en voorzieningen. In landelijke gebieden 
zijn dagelijkse voorzieningen vaak enkel met de auto te bereiken. 
Maar ook de ouderen zelf wonen vaak op onbereikbare plaatsen. 
Dat zorgt er onder meer voor dat de thuishulp heel wat autoki-
lometers aflegt. Voor de thuisverpleging alleen komt dat neer op 
dagelijks 15 keer de evenaar afrijden... De zogenaamde informele 
zorg blijkt eveneens niet vanzelfsprekend. Want wat met de oude-
ren die geen kinderen in de buurt hebben wonen? Of met de lan-
delijke bewoners die pas honderden meters verder hun volgende 
buur zien, die ook vaak een leeftijdsgenoot is?

Dit boek neemt twee casegebieden onder de loep: de rurale West-
hoek en de meer verstedelijkte, maar nog landelijke Kempen. Het zet 
een ruimtelijk model op poten en geeft beleidsaanbevelingen mee. 

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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Uit de Inhoud:

Verkennen (Probleemstelling - De vergrijzing in cijfers - Over ou-
der worden - Beleid - Bevoorrechte getuigen aan het woord - In 
het spoor van de zorg - Wat weten we?) – Kwalitatief onderzoek 
(Methode - Westhoek - Kempen - Conclusies) – Ruimtelijk on-
derzoek (Methode - Westhoek - Kempen - Conclusies) – Eindcon-
clusies.

Pascal De Decker is socioloog, ruimtelijk planner, doctor in de 
politieke en sociale wetenschappen en is als hoofddocent verbon-
den aan de faculteit Architectuur van de KU Leuven. Hij leidt er 
de onderzoeksgroep HaUS (Housing and Urban Studies). Brecht 
Vandekerckhove is sociaaleconomisch geograaf, stedenbouwkun-
dige en vennoot bij Atelier Romain. Emma Volckaert studeerde 
journalistiek en politicologie en is als onderzoeker verbonden aan 
het departement Architectuur van de KU Leuven, onderzoeks-
groep HaUS. Céline Wellens is ingenieur-architect en urbaniste. 
Ze is vennoot bij Atelier Romain. Elise Schillebeeckx studeerde 
sociologie en stedelijk management. Ze is verbonden aan het 
departement Architectuur van de KU Leuven, onderzoeksgroep 
HaUS. Niels De Luyck is sociaaleconomisch geograaf en steden-
bouwkundige. Hij werkt als onderzoeker bij Sumresearch. 

P. Willemarck (Red.)

Wat moet? En wat is nodig?

Over de filosofie van Rudolf Boehm

Sociale Wetenschappen  

Kruispunten, nr. 6

ISBN 978-90-441-3600-5
NUR 735/736
17 x 24 cm
391 blz.
€ 36,90
verschenen

Rudolf Boehm heeft een omvangrijk oeuvre gepubliceerd, het re-
sultaat van vele jaren onderzoek. Het betreft enerzijds werken die 
heel concreet stelling nemen tegen het klassieke filosofische den-
ken, anderzijds bouwstenen voor een nieuwe grondslag van de 
fenomenologie. Het is een tragische denkwijze. Dit kan verwon-
dering wekken. Immers, gewoonlijk geldt dat in onze moderne, 

sentimentele cultuur de zin voor tragiek verloren is gegaan. De 
filosofie van Boehm, geïnspireerd door een lectuur van Schillers 
Wallenstein, wijst op het tegendeel. Ze omschrijft de moderniteit 
als een cultuur die zichzelf verscheurt in een ideaal dat haar on-
dergang bezegelt. Het gaat weliswaar om een zelfverschuldigde 
verlorenheid. 

Dit boek toont hoe deze filosofie een inspiratiebron kan zijn voor 
vandaag. Boehm is in het Nederlands taalgebied vooral bekend 
vanwege zijn publieke stellingnames tegen de omkering van doel 
en middelen in de economie en politiek en als voorvechter van 
een zorg voor onze eindige kwetsbare omgeving. 

Uit de Inhoud:

Woord vooraf – Fenomenologie (L. Vanneste: De behoefte aan 
een zinvol leven - J. De Visscher: Radicale subjectiviteit - J. Wam-
bacq: Rudolf Boehms ‘interesse’ en Maurice Merleau-Ponty’s 
‘institution’ - W. Coolsaet: Godgelijkheid, onsterfelijkheid en/of 
vrijheid - C. Van Kerckhove: De draagkracht van de eindigheid. 
Brief aan Rudolf) – Eerste filosofie (R. Bernet: De kracht van de 
wetenschap op drift - G. Agamben: Archeologie van de ontologie. 
Ontologisch disposietief - S. Lavaert: Metafysica van het subject, 
een misleidende spraakverwarring - P. Willemarck: De indruk-
ken. Over het onraakbare in Boehms Schijnbare werkelijkheid) – 
Politieke filosofie (L. Federix: Recht en belang van de democratie 
- B. Stiegler: Feiten en rechten. Werk maken van de differantie 
tussen code en wet – een apocalyps, nu - H. Vandaele: Over het 
idee van een fenomenologische politieke filosofie) – Tragiek (L. 
Abicht: Tussen Tragödie en Tragik - I. Kern: Rudolf Boehms in-
terpretatie van Goethes Faust).

Paul Willemarck (Red.), doctor in de filosofie, is onafhankelijk 
onderzoeker werkzaam in Frankrijk. Hij promoveerde in Straats-
burg met een proefschrift over Jean-Luc Nancy.

Met bijdragen van Ludo Abicht, Giorgio Agamben, Rudolf Ber-
net, Willy Coolsaet, Jacques De Visscher, Lode Frederix, Iso Kern, 
Sonja Lavaert, Bernard Stiegler, Henk Vandaele, Christian Van 
Kerckhove, Luc Vanneste, Judith Wambacq en Paul Willemarck.
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C. Van Kerckhove, J. Van Poucke  
& E. Vens (Red.)

Altijd onderweg

Verschillende perspectieven op de betekenis 
van verlangen

Sociale Wetenschappen – 

Kruispunten, nr. 5

ISBN 978-90-441-3577-0
NUR 741/730
17 x 24 cm
196 blz.
€ 24,-
verschenen

Als we de foto’s en berichten die we posten op sociale media 
mogen geloven, dan hebben we een uitermate ontspannend en 
boeiend leven, waarin we zonder zorgen onze verlangens kun-
nen najagen én bevredigd zien. Het beeld dat we de wereld laten 
zien, staat echter in schril contrast met de toenemende gevallen 
van burn-out, depressies, stress, etc. We komen tijd en energie 
te kort, omdat we aan van alles en nog wat tijd en energie wil-
len of moeten spenderen. We verlangen veel maar zijn onbevre-
digbaar. Dit boek kwam tot stand vanuit de bezorgdheid dat het 
verlangen van de westerse mens de speelbal is geworden van een 
aantal krachten die niet zo eenvoudig te identificeren zijn. Men-
sen leven en werken in een schijnbare vrijheid – men lijkt zijn 
eigen verlangen zonder problemen te kunnen nastreven – terwijl 
dit verlangen in werkelijkheid misschien al lang beteugeld is. 
Altijd onderweg biedt meer inzicht in dit verlangen. Welke functie 
vervult het verlangen? Is er een verschil met een (economische) 
behoefte? Wanneer verglijdt een verlangen naar een obsessie? 
Kunnen we spreken van een cultureel verlangen? Wat betekent 
het verlangen in de context van de hulpverlening? Schuilt er in de 
kunst ook een verlangen?

Uit de Inhoud:

C. Van Kerckhove: Liking likeness. Een onbevredigbaar narcis-
tisch verlangen – J.-P. Van Bendegem: De begeerte naar wijs-
heid: het relaas van een wijsgeer – P. Walleghem: Desiderio, ergo 
sum. Over het statuut van het verlangen in de psychoanalyse – L. 
De Kock: Nostalgie naar een Ster. Mensbeeld, ethiek, verlangen 

en verslaving – R. De Langhe: Van behoefte naar verlangen – P. 
Mertens: Samen-leven kan je niet alleen: drie vragen over tijd en 
dromen – J. Van Den Berghe: De afwezige kamer – B. Raes & 
F. De Preester: Het verlangen te kunnen omdenken – R. Pinxte: 
Antropologie en verlangen. Het verlangen van de antropoloog en 
de antropologie van het verlangen.

Christian Van Kerckhove is coördinator van het expertisecentrum 
Mix!t, forum voor studie, documentatie en vorming rond samen/
leven, Faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent. Hij 
doceert filosofie en sociale filosofie en ethiek aan deze faculteit 
en is (co)promotor van diverse onderzoeksprojecten. Hij is te-
vens voorzitter van de Opleidingscommissie Sociaal Werk aan 
diezelfde faculteit. Joris Van Poucke, filosoof, is als onderzoeker 
en lector verbonden aan de Hogeschool Gent en het expertise-
centrum Mix!t, Faculteit Mensen en Welzijn. Hij is ook lid van 
het Centrum voor Geschiedenis van de Filosofie en Continentale 
Filosofie (HICO) aan de UGent. Eva Vens is maatschappelijk as-
sistent en master in de vergelijkende cultuurwetenschappen. Ze 
is verbonden aan de Opleiding Sociaal Werk, Faculteit Mens en 
Welzijn van de Hogeschool Gent. Ze is lid van de coördinatieraad 
van Mix!t. Ze doceert culturele antropologie en is (co)promotor 
van diverse onderzoeksprojecten.

Met bijdragen van Liesbet De Kock, Rogier De Langhe, Frederik 
De Preester, Peter Mertens, Rik Pinxten, Barbara Raes, Jean-Paul 
Van Bendegem, Jo Van Den Berghe, Christian Van Kerckhove en 
Peter Walleghem.

Bestellen?
Bel, mail, schrijf

Bestelbon op blz. 45

of www.garant-uitgevers.eu
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M. Karskens

Macht en slavernij

en verzet, bevrijding en vrijheid

Cahiers Campus Gelbergen, 

nr. 7

ISBN 978-90-441-3576-3
NUR 730
17 x 24 cm
207 blz.
€ 23,90
verschenen

Overal waar mensen samenleven, komt macht voor. Dit boek 
verengt die macht tot een verhouding tussen dwang en bevel. 
Het analyseert hoe dwang en bevel werken in de privésfeer, in 
samenlevingen, families (vaderlijke macht) en bedrijven (heer-
lijke macht), in de publieke omgang tussen mensen (rechterlijke 
macht) en binnen de publieke zaak (staatsmacht). Macht eenzij-
dig zien als dwang en bevel klinkt nogal negatief, en zo is het 
ook bedoeld. Dat betekent echter niet dat dwang en bevel alleen 
negatief onderdrukkend werken. Macht pakt ook positief uit; zij 
bewerkt erkenning, levert zorg, voedt op en zorgt voor bescher-
ming, orde en rust. Deze dubbelwaardigheid van macht werkt 
ook door in wat gedwongen, gehoorzame mensen doen en den-
ken. In de ondertitel van dit boek is hun aandeel in de machts-
verhouding daarom geformuleerd in dubbelzinnige woorden: 
verzet, bevrijding en vrijheid. De meest uitgesproken vorm van 
negatief, vaak gewelddadige dwang en bevel, is slavernij. Meestal 
als minderwaardig voorgestelde mensen worden hier volledig 
onderworpen aan de absolute en willekeurige despotie van een 
heer. Deze verslavingsmacht kan echter ook positief uitpakken 
en leiden tot een merkwaardige verstrengeling van onderworpen-
heid, overgave en zich vrij werken. Juist bij slavernij zijn verzet 
en bevrijding het meest ondubbelzinnig aan het werk als ‘tegen 
de macht in werkende handelingen’.

In de wereld van nu is slavernij verboden en zijn alle mensen tot 
vrij geboren, gelijke en gelijkwaardige leden van de mensenfa-
milie ‘verklaard’. Betekent dit dat macht en slavernij verdwenen 
zijn? Of tenminste, dat zij veranderd zijn in een vrij en onge-
dwongen omgaan, samenleven en samenwerken met elkaar? Of 
is er geen spat veranderd?

Uit de Inhoud:

Macht (Begripsafbakening: macht als geweld, dwang en bevel - 
Vader, heer, overwinnaar, rechter - Almachtige vader) – Slavernij 
en macht (Slavernij - Ontslaving - Verslaving en ontslaving als 
macht) – Macht en slavernij na het verbod op slavernij (Ontslaaf-
de machten - Ontslaafde mensen en hun macht - Hedendaagse 
slavernij en verslaving - Een niet-sluitend slot).

Machiel Karskens is emeritus hoogleraar in de sociale en poli-
tieke wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn 
publicaties gaan over vreemdelingen, de civil society, macht en 
waarheidspreken bij Michel Foucault.

K.J. Van Acker

De Oorlogsorde der Geneesheren 
1941-1944

Beslechting van een broederstrijd

Cahiers Geschiedenis van de 

Geneeskunde en de Gezond-

heidszorg, nr. 9

ISBN 978-90-441-3583-1
NUR 897/680
20 x 25 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
207 blz.
 € 31,50
verschenen

Na de inval van de Duitse legers in mei 1940 legde het militair 
bestuur aan de Belgische artsen een reorganisatie van hun be-
roepsverenigingen op met vorming van één enkele organisatie. 
De bestaande twee grote verenigingen gingen hierop in maar al 
spoedig kwamen de communautaire geschillen die hen tijdens 
het interbellum hadden verdeeld, aan de oppervlakte. Dit leidde 
tot een felle tweestrijd en de oprichting van de Oorlogsorde, waar-
aan vooral flamingantische artsen meewerkten. Ze werden wel 
gesteund door een aantal Waalse artsen. De Oorlogsorde werd 
van nabij gecontroleerd door het Duitse militaire bestuur en door 
het Belgische ministerie dat geleid werd door een secretaris-
generaal. Na haar oprichting poogde de Oorlogsorde de genees-
kunde en de volksgezondheid onder haar controle te brengen en 
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te reorganiseren. Ze kwam daarbij niet alleen in conflict met een 
belangrijk deel van de Belgische artsen maar werd ook betrokken 
bij maatregelen die van de bezetter uitgingen. Dit is haar leiders 
na de bezetting zwaar aangerekend geweest. Het einde van de 
oorlog bracht niet alleen het verdwijnen van de Oorlogsorde mee 
maar luidde tevens een nieuw tijdperk in de aanpak van de volks-
gezondheid in België in.

Dit boek beschrijft het verloop van de gebeurtenissen. Gevoelige 
en controversiële thema’s, zoals de soms betwistbare houding 
van de tegenstanders van de Oorlogsorde, de mogelijke collabo-
ratie met de bezetter, de radicale houding van sommige bestuur-
ders of de verhouding met de joodse artsen, worden geenszins 
uit de weg gegaan. De auteur is er zich ten volle van bewust hoe, 
meer dan 70 jaar na de feiten, deze aspecten nog bijzonder ge-
voelig liggen. 

Uit de Inhoud:

De Belgische artsen en hun verenigingen voor 1940 – De mobi-
lisatieperiode en de eerste maanden onder Duitse bezetting – De 
bitse strijd om de nieuwe artsenvereniging – De Oorlogsorde is 
een feit. De moeilijke start – Contestatie en verzet – De radicali-
sering van de Oorlogsorde – De joodse artsen in België kort voor 
en tijdens de Tweede Wereldoorlog – De verwezenlijking van de 
opdrachten. ‘De Orde is er en orde zal er komen’ – Na de Tweede 
Wereldoorlog. De nieuwe omstandigheden, het einde van de Oor-
logsorde – De Orde van 1938, de FMB en het AVGV na de Tweede 
Wereldoorlog – Eindbeschouwing.

Em. prof. dr. Karel J. Van Acker, doctor in de genees-, heel- en 
verloskunde en geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde, 
werkte als gewoon hoogleraar kindergeneeskunde aan de Uni-
versiteit Antwerpen. Hij was ook diensthoofd van de afdeling kin-
dergeneeskunde aan het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen.

L. Moors

Medische terminologie in praktijk

Tweede, licht gewijzigde druk

ISBN 978-90-441-3582-4
NUR 870
14,5 x 21 cm
81 blz.
€ 11,-
verschenen

Dit boek vult een leemte voor opleidingen in de medische sector. 
Hierbij komt men onlosmakelijk in contact met het medisch vak-
jargon. Dit boek maakt de geïnteresseerden hierin wegwijs. Eerst 
geeft het algemene richtlijnen over de schrijfwijze van de medi-
sche termen zoals de volgorde van de woorddelen, trema of lig-
gend streepje, afkortingen en meervoud. Ook de uitspraak wordt 
even toegelicht. Vervolgens past de auteur de termen toe op de lig-
ging van de organen en de weefsels ten opzichte van elkaar, even-
als op de lichaamsbewegingen. Hierna doet ze de woorddelen zelf 
(prefix, suffix en stam) uitvoerig uit de doeken. Tot slot diept dit 
boek de termen uit die het vaakst voorkomen bij een algemeen 
klinisch onderzoek. En om de opgedane kennis onmiddellijk toe 
te kunnen passen is de theorie doorspekt met oefeningen.

Uit de Inhoud:

Inleiding (Wat is de medische terminologie? - Opbouw medische 
termen - Schrijfwijze - Meervoud - Afkortingen - Eponiemen en 
geoniemen - De uitspraak) – Medische topografie (Termen om de 
plaats aan te geven - Lichaamsbewegingen) – Etymologie van de 
medische terminologie (Voorvoegsels/prefixen - Achtervoegsels/
suffixen - Stam) – Terminologie bij het algemeen medisch onder-
zoek (Anamnese - Klinisch onderzoek - Aanvullende onderzoe-
ken - Therapie).

Dr. Lydia Moors is arts en specialist in de arbeidsgeneeskunde. 
Ze geeft les in het volwassenenonderwijs in Tienen, Leuven, Aar-
schot en Diest.

Het Boekenpodium
Conferenties, 

lezingen,

boekpresentaties, 

opleidingen,

tentoonstellingen, ...

www.hetboekenpodium.be 
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N. Mohrbacher & K. Kendall-Tacket
Vertaling: De Bakermat

Borstvoeding  
natuurlijk eenvoudig

Derde, licht gewijzigde druk

ISBN 978-90-441-3579-4
NUR 851/853
16 x 24 cm
279 blz.
geïllustreerd
vierkleurendruk
€ 27,90
verschenen

Dit boek is de vertaling van de Amerikaanse bestseller Breastfeeding 

made simple. Het is een bruikbare aanvulling op de boeken over 
borstvoeding die al op de Nederlandstalige markt aanwezig zijn. 
Het gaat uit van de basisbehoeften van een baby, waarbij borstvoe-
ding de meest natuurlijke voeding is. Het boek is opgebouwd rond 
zeven principes, de natuurwetten van borstvoeding genoemd. Ben 
je zelf zwanger, kersverse mama of papa? Inzicht in deze natuur-
wetten helpt je om een gezonde en onbezorgde start te nemen. 
Ben je zorgverlener? De heldere beschrijving van de fysiologie van 
borstvoeding en de adviezen bij voorkomen en verhelpen van pro-
blemen, helpen je om ouders beter te begeleiden bij hun keuze. 
Borstvoeding lijkt soms een hele uitdaging. Dit boek helpt borst-
voeding eenvoudiger maken. Borstvoeding, natuurlijk eenvoudig! 
Een must op het nachtkastje van elke moeder en zorgverlener.

Uit de Inhoud:

Inleiding: Borstvoeding, de biologische norm voor moeders en 
baby’s – Deel I: De natuurwetten (De geboorte van je baby - De 
kracht van huid-op-huidcontact - Goed aanhappen: de essentie 
van succesvol borstvoeden - De eerste week met je baby aan de 
borst - Borstvoeding tijdens de eerste zes weken - Borstvoeding 
op lange termijn - Comfortabel afbouwen en stoppen - Wat staat 
de natuurwetten in de weg?) – Deel II: De wetten toepassen (Het 
dagelijkse leven met je baby aan de borst - Vaak voorkomende 
problemen - Fysieke moeilijkheden of gezondheidsproblemen). 

De Bakermat, Expertisecentrum Kraamzorg en Praktijk voor 
vroedkunde heeft in Vlaanderen 25 jaar expertise in kraamzorg 
en begeleiding bij borstvoeding. Op vraag van Kind en Gezin 

heeft De Bakermat dit basisboek over borstvoeding vertaald en 
bewerkt naar de Vlaams-Nederlandse situatie. Een multidiscipli-
nair team met een vroedvrouw-lactatiekundige IBCLC, een peda-
goog, een gezinssocioloog, een LLL-leidster, een kinderarts, een 
gynaecoloog en een huisarts namen deze opdracht gedreven ter 
harte.

K. Emmery & D. Luyten (Red.)

Partners in tijden van ouderschap

Ouders en relaties in gezinnen vandaag

Gezinnen, Relaties en  

Opvoeding, nr. 4

ISBN 978-90-441-3604-3
NUR 755
17 x 24 cm
ca. 300 blz.
ca. € 30,-
verschijnt in mei

Specialisten uit Vlaanderen en Nederland analyseren in dit boek 
de samenhang tussen ouderschap en partnerschap bij gezinnen 
vandaag. Minder dan vroeger zijn partnerschap en ouderschap 
met elkaar verbonden en meer dan vroeger kunnen partnerre-
laties elkaar opvolgen. Het biologisch ouderschap is aangevuld 
met co-ouderschap, plusouderschap, afstandsouderschap, donor-
schap, draagmoederschap, enz. De auteurs beschrijven de de-
mografische evolutie van de partnerrelaties van ouders en gaan 
dieper in op de resultaten van de recente grootschalige Vlaamse 
gezinsenquête. Er zijn bijdragen over thema’s als partnerschap 
en ouderschap in donorgezinnen, de veranderingen in de part-
nerrelatie bij de komst van een kind, co-ouderschap en plusou-
derschap als ingrediënten van het hedendaagse gezin. Verder 
gaan de auteurs in op evoluties en trends in het relatieondersteu-
nend aanbod en de uitdagingen voor voorzieningen, professio-
nals en beleid.

Uit de Inhoud:

K. Emmery & D. Luyten: Inleiding: Partnerschap en ouderschap 
in gezinnen vandaag – Hoe zien Partnerrelaties van ouders er van-
daag uit? (M. Corijn: Partnerschap en ouderschap in het Vlaamse 

30
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en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - V. Audenaert: Wie hoort 
bij het gezin? - I. Pasteels & K. Emmery: Ouders en hun part-
nerrelaties in Vlaanderen - E. Adriaens: Juridisch laveren tussen 
ouderschap en partnerrelaties) – Welke uitdagingen zijn er voor 
partnerrelaties in de context van ouderschap? (K. Emmery, I. Pas-
teels, D. Vancoppenolle & G. Dupont: Beleving van de partnerre-
latie en de opvoeding bij gezinnen in Vlaanderen - E. Wyverkens 
& H. Van Parys: Partnerschap en ouderschap in donorgezinnen 
- E. Kluwer: De transitie naar het ouderschap: veranderingen in 
de partnerrelatie - S. Vanassche, A. Keppens & L. De Lepeleire: 
Ouderschap en relatiekwaliteit in nieuw samengestelde gezinnen 
- K. Bastaits & C. Wiewauters: Kinderen en jongeren over hun ou-
ders als partners en opvoeders) – Met welke uitdagingen worden 
voorzieningen en professionals geconfronteerd? (D. Luyten & L. 
Serrien: Evoluties en trends in het relatieondersteunend aanbod 
in Vlaanderen - K. Emmery, I. Pasteels D. Vancoppenolle & G. 
Dupont: Gebruik van relatie- en opvoedingsondersteuning door 
gezinnen in Vlaanderen - I. Van Elskens: Belevingsonderzoek 
relatieondersteuning - C. Gravesteijn: Ondersteuning van aan-
staande ouders en versterking van de samenwerkingsrelatie - J. 
Dewispelaere: Ondersteunen van partnerrelaties en ouderschap 
- Ingangen vanuit de opleiding Gezinswetenschappen) – Welke 
uitdagingen zijn er inzake relatieondersteuning van ouders? (D. 
Luyten & K. Emmery: Synthese en aanbevelingen).

Kathleen Emmery en Dirk Luyten zijn verbonden aan het ken-
niscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee 
Hogeschool). Naar aanleiding van de Internationale Dag van het 
Gezin brengt het kenniscentrum jaarlijks een publicatie uit sa-
men met verschillende partners uit de academische wereld, be-
leid en het werkveld. 

Met bijdragen van Elisabeth Adriaens, Veerle Audenaert, Kim 
Bastaits, Martine Corijn, Liesbet De Lepeleire, Joris Dewispelae-
re, Geraldine Dupont, Kathleen Emmery, Carolien Graves teijn, 
An Keppens, Esther Kluwer, Dirk Luyten, Inge Pasteels, Ludo 
Serrien, Sofie Vanassche, Diederik Vancoppenolle, Ine Van Els-
kens, Hanna Van Parys, Claire Wiewauters, Elia Wyverkens.

V. Maes & C. Cornelis

Blijven staan ondanks de storm 

Handvatten voor ouders in  
een hoogconflictscheiding

ISBN 978-90-441-3606-7
NUR 767
16 x 24 cm
ca. 200 blz. + weblink
tweekleurendruk
ca. € 20,-
verschijnt in mei

Worden gescheiden ouders niet genoeg rond de oren geslagen 
met boeken over hoe ze horen samen ouder te blijven, ‘in het 
belang’ van hun kinderen? Deze auteurs vertellen een ander ver-
haal. Ze richten zich tot ouders die ploeteren om hun hoofd bo-
ven water te houden na een scheiding. Ze vertellen het verhaal 
van ouders waarbij het conflict zo hoog is dat de kinderen in de 
knel geraken. Het gaat om ouders die vaak al een hele weg heb-
ben afgelegd binnen de hulpverlening, al dan niet in combinatie 
met allerlei juridische procedures, en zich niet begrepen voelen. 
De auteurs leggen in een heldere taal uit waarom het in sommige 
situaties niet meer lukt om ‘samen’ ouder te blijven en te overleg-
gen over de kinderen. Een scheiding mag nooit geminimaliseerd 
worden, noch voor ouders, noch voor kinderen. In dit boek wordt 
scheiding bekeken vanuit een rouwperspectief, waarin oude en 
nieuwe kwetsuren een belangrijk effect hebben op de breuk en 
het ouderschap, en dus ook op de ontwikkeling van de kinderen.

Naast een theoretisch kader bieden de auteurs vooral concrete 
handvatten aan ouders om zelf aan de slag te gaan, los van de an-
dere ouder. Ze worden ontslagen van de opdracht om het conflict 
op te lossen en in hun kracht gezet om opnieuw de mama of papa 
te zijn die ze willen zijn. Elementen uit verschillende therapie-
vormen worden gebruikt en vertaald in een aantal concrete tools. 
Dit maakt het boek eveneens bruikbaar voor hulpverleners die 
binnen hun werkcontext met zulke ouders geconfronteerd wor-
den. De auteurs streven naar meer erkenning voor de onmacht 
van ouders in een hoogconflictscheiding. Ze willen deze ouders 
helpen om zelf uit de draaikolk van het conflict te geraken, zon-
der afhankelijk te zijn van de andere ouder.

Bestellen?
Bel, mail, schrijf

Bestelbon op blz. 45

of www.garant-uitgevers.eu
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Uit de Inhoud:

Inleiding: Onze brief aan jou, mama of papa – De scheidings-
storm (Ouders in de storm - Kinderen in de storm - Uitdagingen 
bij het doorstaan van de storm - Houvast in de storm) – Hoog-
conflictscheiding (Waarom raken sommige ouders vast na een 
scheiding? - Wat loopt vast tussen ouders in een hoogconflict-
scheiding: de zuigkracht van het conflict - Gevolgen van een 
hoogconflictscheiding) – Handvatten voor hoogconflictscheiding 
(Je inzicht vergroten op je eigen kwetsuur als mens en het effect 
ervan op je ouderschap - Als ouder versterkt worden in je ouder-
schap - Steunpilaren van je ouderschap - Kind weer in beeld) – 
Wanneer het conflict ondraaglijk wordt … contactbreuk tussen 
ouder en kind (Begrijpen om te kunnen steunen - Werken aan 
relatieherstel bij contactbreuk tussen ouder en kind).

Vanessa Maes en Christel Cornelis zijn beiden verbonden aan 
Alianza, een project van CGG PassAnt vzw. Ze hebben meer 
dan 15 jaar ervaring in het therapeutisch werken met kinderen, 
jongeren en hun gezin. Vanessa Maes is klinisch psycholoog en 
systeemtherapeut. Ze richtte Alianza 10 jaar geleden op met als 
doel de therapeutische hulpverlening aan ouders in een hoogcon-
flictscheiding te verbeteren. Christel Cornelis is maatschappelijk 
assistent en psychotherapeut. Ze werkte als kinder- en gezinsthe-
rapeut binnen een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg 
en als zelfstandig psychotherapeut. Ze werkt ondertussen twee 
jaar bij Alianza.

V. Frigne

Niet zomaar een boek

Een oplossingsgerichte reis

ISBN 978-90-441-3581-7
NUR 777/765
16 x 24 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
134 blz.
€ 24,50
verschenen

Een dagboek heeft iets geheimzinnigs. Het belooft inkijk te ge-
ven in de diepste roerselen, de geheimste gedachten, de grote 

en kleine belevenissen die een verschil maken. Het wordt een 
geschiedenis, een biografie die jou beschrijft, en je daardoor ook 
bepaalt. Een blauwdruk van een door jou gecreëerde identiteit. 
Want woorden beschrijven niet de realiteit. Woorden scheppen 
de realiteit. Ze belichten geselecteerde aspecten van dat erg com-
plexe geheel … en hetgeen waarop je focust, wordt versterkt. Dat 
hebben we van Heisenberg geleerd. Recent wetenschappelijk on-
derzoek leert dat zich in de hersenen vormen zich sporen. 

Probleemsporen ontstaan bij het focussen op problemen, zodat 
we riskeren te denken dat we enkel probleem zijn, slachtoffer van 
ons leven. Oplossingssporen worden gevormd bij het focussen 
op sterktes, resources, oplossingen en geven een beter gevoel. Ze 
helpen ontdekken dat we keuzes kunnen maken, dat we greep 
hebben op ons leven. De toekomst is maakbaar door de manier 
waarop we haar beschrijven.

Uit de Inhoud:

Aan de slag! – Maand 1 – Maand 2 – Maand 3 – Maand 4 – Maand 
5 – Maand 6 – Maand 7 – Maand 8 – Maand 9 – Maand 10 – 
Maand 11 – Maand 12 – Conclusie – Tot slot.

Valérie Frigne is een oplossingsgerichte psychotherapeut en crea-
tieve duizendpoot. Ze wil met dit boek eenieder op een laagdrem-
pelige manier laten kennismaken met het oplossingsgerichte 
gedachtegoed. Het boek kan je individueel doornemen als een 
soort ‘self-helper’. Het is ook uitermate geschikt om als koppel 
of met een vriend of familielid te gebruiken, ook in een groepje. 
Ze hoopt dat dit boek velen kan inspireren in een zoektocht naar 
eigen nieuwe ideeën en creatieve oplossingen.

Garant-Studieboekprijs 2018

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 2018 uit.

Meer info blz. 40
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M. Le Fevere de Ten Hove

Korte therapie

Handleiding bij het ‘Brugse model’ voor  
psychotherapie met een toepassing  
op kinderen en jongeren

Achtste, gewijzigde druk

ISBN 978-90-441-3599-2
NUR 777
16 x 24 cm
133 blz.
€ 16,90
verschenen

Het idee ‘Korte therapie’ werd geïntroduceerd door de stichters 
van de Palo Alto school: John Weakland en Don Jackson en later 
Paul Watzlawick, Dick Fisch en Carlos Sluski.

In dit boek wordt het ‘Brugse model’ van korte therapie voorge-
steld. Dit model is ontstaan aan het Korzybski Instituut in Brug-
ge, met Luc Isebaert, Marie-Christine Cabié, Louis Cauffman en 
Myriam Le Fevere de Ten Hove. Het werd door de Amerikaanse 
deelnemers op het ‘Therapeutic Conversation 3’-congres in Den-
ver (Colorado – VSA) omgedoopt tot ‘The Bruges Model’. Hierin 
is ‘kort’ geen doel op zich, maar het vanzelfsprekende gevolg van 
de respectvolle benadering van de cliënt, waarbij hij opnieuw de 
mogelijkheid ontdekt om zelf te kiezen in zijn doen en denken, 
om zijn leven zelf terug in handen te nemen, en zo te ontsnappen 
aan het keurslijf van de symptomen.

Vanuit de overtuiging dat de patiënt de meeste knowhow in huis 
heeft – maar vaak niet het besef of de strategie om deze te ge-
bruiken – geven wij, als therapeut, onszelf niet de opdracht hem 
te vergezellen tot het probleem volledig is opgelost, maar stop-
pen we wanneer de patiënt voldoende op de goede weg is gezet. 
Deze coöperatieve werkwijze tussen cliënt en therapeut vermijdt 
ook het creëren van weerstand. De leidraad voor het gebruiken 
van dit model van korte therapie wordt dan specifiek toegepast 
op kinderen en jongeren. Kinderen zijn voortdurend in evolutie: 
dit impliceert wisselende mogelijkheden en beperkingen. Pubers 
en adolescenten zijn niet happig op psychotherapie, zeker niet 
wanneer de ouders vragende partij zijn. Het boek toont aan hoe 
er kan mee omgegaan worden.

Uit de Inhoud:

Korte therapie (Het Brugse model - Een context van keuzes - En 
hoe in de praktijk? Een interventieschema) – Weerstand, een 
nuttige bondgenoot (Wat gebeurt er?) – Kinderen, koers met 
hindernissen (Een apart mandaat - Enkele nuttige interventies: 
‘zoekersinterventies’ voor kinderen en ouders) – Pubers en ado-
lescenten ... een bijzondere groep (Gedeeld succes) – Een meisje 
met stemmetjes in haar hoofd (Tweede sessie - Vervolgsessie - Te-
rugval - Nabeschouwing) – Tot slot – Enkele toepassingen.

Myriam Le Fevere de Ten Hove is kinder- en jeugdpsychiater. Ze 
is staflid en stichtend lid van het Korzybski-Instituut in Brugge. 
Dit opleidingsinstituut heeft zijn activiteiten in Brugge, Antwer-
pen, Amsterdam, Parijs en ligt, samen met het Brief Therapy-
center in Milwaukee, VSA , aan de basis van SF (Solution Focu-
sed Therapy). Ondertussen zijn er reeds 46 beroepsverenigingen 
SF opgericht in evenzoveel landen over de hele wereld.

E. De Bisscop

Een alcoholprobleem? Wat nu?

ISBN 978-90-441-3587-9
NUR 860/751
17 x 24 cm
geïllustreerd
207 blz.
€ 24,90
verschenen

Het gebruik van alcohol is nauwelijks weg te denken uit onze 
samenleving, het is als het ware ingebed in onze levensstijl. Over-
matig alcoholgebruik is dan ook één van de grotere problemen in 
de gezondheidszorg. In dit boek heeft de auteur samengebracht 
wat hij in zijn meer dan dertig jaar ervaring in het werken met 
alcoholmisbruikers als nuttig en werkbaar heeft ervaren. Hij gaat 
ervan uit dat ondanks het alcoholmisbruik cliënten de innerlijke 
kracht hebben om unieke, doeltreffende oplossingen te creëren 
voor hun problemen. 

Het boek beschrijft specifieke en handige technieken voor het 
begeleiden van alcoholmisbruikers. Verpleegkundigen, ergothe-
rapeuten, bewegingstherapeuten, psychologen, psychotherapeu-
ten en artsen vinden in dit boek diverse efficiënte mogelijkheden 
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die zowel toepasbaar zijn bij matig als excessief alcoholmisbruik. 
Het onderstreept hoe zowel begeleiders als cliënten een gezonde 
bevredigende toekomst voorop kunnen stellen en hoe cliënten dit 
met vallen en opstaan kunnen bereiken door te minderen of te 
stoppen met drinken.

Uit de Inhoud:

Inleiding (Wat is alcohol? - Geschiedenis - Wetgeving in België 
en Nederland - Wat doet alcohol? - Verschillende soorten alcohol-
houdende drank - Metabolisme van alcohol) – Alcoholgerelateer-
de problemen (Problemen op korte termijn - Problemen op lange 
termijn - Andere ziektebeelden gelinkt aan alcoholgebruik) – Be-
schermende werking van alcohol – Behandeling (Verschillende 
niveaus van hulp - Wat zal er gebeuren? - Belangrijke suggesties 
- Tien type vragen die bij alcoholmisbruik het meest nuttig zijn 
- Uitgangspunten voor een goede alliantie - Interventieschema - 
Enkele opdrachten toepasbaar naargelang van de positie van de 
cliënt in de flowchart - Hoe een opdracht opstellen? - Wat als een 
cliënt na de ontwenningsfase nog last heeft van ‘craving’? - Medi-
camenteuze aanpak) – Alcoholstop als acroniem.

Erwin De Bisscop is een erkend oplossingsgericht cognitief sys-
teemtherapeut met een jarenlange ervaring in het begeleiden van 
alcoholgebruikers. Hij werkt al meer dan dertig jaar in de PAAZ 
van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Hij is daar onder an-
dere medeoprichter van het POC (poliklinisch ontwenningscen-
trum) waar hij therapeutisch coördinator is. Bovendien is hij 
directielid en erkend opleider (oplossingsgerichte cognitieve sys-
teemtherapie en coaching) aan het Korzybski-instituut in Brugge.

P. Verstraten & S. Houppermans

Oog om oog

Psychoanalyse en tv-series

Psychoanalyse en Cultuur 

nr. 9

ISBN 978-90-441-3613-5
NUR 777
12 x 19,5 cm
ca. 140 blz.
ca. € 20,-
verschijnt in mei

Waar roman, theater en film vragen om inleving, identificatie en 
projectie, lijken hedendaagse tv-series vooral geïnteresseerd in 
het symbolische, zoals netwerken, (ongeschreven) regels en pro-
cessen. Tv-series nodigen ons uit om het spel dat de personages 
spelen te ontrafelen, te decoderen en voort te zetten in discussies, 
interpretaties en speculaties.

‘Oog om Oog’ probeert in te zoomen op creatieve processen en 
lezersreacties in een keur aan tv-series. Welke stem kan de psy-
choanalyse daarbij hebben en wat kan de psychoanalyticus leren 
van tv-series? Aan bod komen onder meer series als Twin Peaks, 
The Wire, Breaking Bad, House of Cards, Dexter, Les Revenants, 
Fargo, House of Cards en Game of Thrones.

Uit de Inhoud:

Y. Horsman: De scène van de tv-series – J. de Kroon: Tv-series (kij-
ken) en de doodsdrift – S. Leibovici: Dexter – S. Houppermans: 
Les revenants – P. Verstraten: Fargo – M. Rasch: Twin Peaks – J. 
Schokker: Lacan en tv-series – M. De Kesel: The Young Pope – J. 
Houwen: Dexter again – D. Rutten: Game of Thrones/House of 
Cards – I. ‘t Hart: Criminal Minds.

Peter Verstraten is voorzitter van de opleiding Film- en Literatuur-
wetenschap aan de Universiteit Leiden. Zijn meest recente studie 
is ‘Humour and Irony in Dutch Post-war Fiction Film’. Sjef Houp-
permans is voorzitter van de Stichting Psychoanalyse en Cultuur; 
hij is als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Leiden.

Met bijdragen van Marc De Kesel, Jos de Kroon, Yasco Horsman, 
Sjef Houppermans, Janna Houwen, Solange Leibovici, Miriam 
Rasch, Daan Rutten, Johan Schokker en Peter Verstraten.

Het Boekenpodium
Conferenties, 

lezingen,

boekpresentaties, 

opleidingen,

tentoonstellingen, ...

www.hetboekenpodium.be 
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A.Vyt

Interprofessioneel en  
interdisciplinair samenwerken in 
gezondheidszorg en welzijn

Vierde, herziene en uitge-

breide druk

ISBN 978-90-441-3562-6
NUR 740
16 x 24 cm
124 blz.
€ 18,50
verschenen

Dit boek behandelt de verschillende aspecten die belangrijk zijn 
bij het samenwerken over beroepsgrenzen heen, waarbij de 
deskundigheden van verschillende gezondheidswerkers gecom-
bineerd worden voor een betere gezondheidszorg. Na een be-
spreking van de specifieke competenties en bevoegdheden van 
hulp- en zorgverleners beschrijft de auteur de interdisciplinaire 
competenties die nodig zijn en de instrumenten die ingezet kun-
nen worden om de bepaling, planning en opvolging van interven-
ties meer gecoördineerd en in onderlinge afstemming te laten 
gebeuren. Ten slotte brengt hij methoden en instrumenten aan 
om de kwaliteit van interdisciplinair samenwerken te meten.

Uit de Inhoud:

Waarover gaat het? – De nood aan samenwerken – Beroepen die 
samenwerken – Samenwerken aan een zorgplan – Competenties 
voor samenwerken – Kwaliteit van samenwerken – Overleg en 
vergaderen.

Andre Vyt is docent aan de Arteveldehogeschool, gastdocent aan 
de Universiteit Gent en directeur van het PROSE Netwerk voor 
kwaliteitszorg (www.prose.be). Hij is pionier in het interdiscipli-
nair onderwijs en medestichter van het European Interprofessi-
onal Practice & Education Network (www.eipen.eu). Samen met 
meer dan 25 medewerkers heeft hij een interdisciplinair onder-
wijstraject uitgebouwd dat al in verscheidene onderwijsinstellin-
gen geheel of gedeeltelijk is geïmplementeerd.

K. Gillis & S. El Guennouni

Vol-DOENing

Sleutels voor een leven boordevol voldoening

ISBN 978-90-441-3590-9
NUR 808/770
16 x 24 cm
tweekleurendruk
ca. 175 blz. + weblink
ca. € 25,-
verschijnt in april

Karin Gillis en Sanae El Guennouni hebben samen 35 jaar erva-
ring in de financiële sector, met als rode draad mensen in bewe-
ging krijgen en houden. Ondanks hun grote verschillen, zowel 
qua persoonlijkheid als qua aanpak, delen ze eenzelfde passie. 
Ze zijn namelijk gebeten door de zoektocht naar het antwoord op 
de vraag: ‘Hoe van elke dag een optimale dag te maken boordevol 
voldoening?’

Dit vraagstuk heeft geleid tot het oprichten van hun bedrijf In-
sideUp, dat als missie heeft het beste van elkeen naar boven te 
brengen, niet occasioneel, maar structureel, elke dag, in elke con-
text. De meest effectieve tools en inzichten van hun zoektocht 
hebben ze gebundeld in dit werkboek. Ze hebben bewust geko-
zen voor een doe-boek dat de lezer aanspoort om met de opge-
dane kennis en inzichten ook effectief iets te doen. Kennis is na-
melijk maar krachtig als je er ook echt mee aan de slag gaat. Dit 
doe-boek biedt je tal van sleutels aan om in de complexe wereld 
van vandaag je leven in eigen handen te nemen, je persoonlijk 
leiderschap te ontsluiten en je zelfvertrouwen te versterken. 

Uit de Inhoud:

Deel 1: Doelbewust doen en leren (Je rollen en doelen in bewe-
ging brengen - In beweging blijven - Leren optimaliseren - Hoe 
van elke dag een optimale dag maken) – Deel 2: Kies je sleutels en 
groei! (Je fundamenten verzorgen - Je groei-mindset ontwikkelen 
- Focussen - Communiceren met inzicht en effect - Je financieel 
voorkeursgedrag ontdekken).

Karin Gillis, bachelor in het financiën- en verzekeringswezen, 
kwam na haar studies vrijwel onmiddellijk in de financiële sec-
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tor terecht. Ze heeft 15 jaar ervaring in verschillende posities 
zowel nationaal als internationaal. Van ICT naar leidinggevend, 
van coach, trainer en organisatieadviseur tot chief operating of-
ficer. Als medezaakvoerder van InsideUp begeleidt ze anderen in 
hun groei. Daarnaast is ze ook vennoot in een verzekerings- en 
bankkantoor. Sanae El Guennouni is bio-ingenieur en kwam via 
consultancy-opdrachten in de financiële sector terecht. Ze heeft 
meer dan 20 jaar zowel nationaal als internationaal gewerkt en 
groepen geleid in operationele, beleidsmatige en commerciële 
contexten. In 2016 richtte ze het bedrijf InsideUp op waar ze haar 
hands-on ervaring deelt met anderen door workshops, trainingen 
en coaching.

R. Embrechts

Marathontraining

ISBN 978-90-441-3592-3
NUR 488/898
17 x 24 cm
ca. 260 blz.
geïllustreerd
vierkleurendruk
ca. € 32,-
verschijnt in april

Wat komt er allemaal kijken bij het opstellen van een training-
schema voor een marathon? Hoe krijg je een loper optimaal voor-
bereid aan de start? En hoe laat je hem gezond aankomen na 
42.195 meter en een goede prestatie? Dit boek is het resultaat 
van een studie van opleidingen, publicaties en presentaties van 
de voorbije 40 jaar, aangevuld met de eigen ervaring van de au-
teur. Hij liep 22 marathons in 10 jaar en gaf 20 jaar training aan 
marathonlopers. 

Dit boek laat zien hoe enkele toppers het gedaan hebben maar 
ook hoe de hardwerkende vrijetijdsloper zich kan voorbereiden. 
Het biedt onder meer uitgewerkte schema’s en gaat dieper in op 
thema’s als krachttraining, beter worden door te rusten, inter-
valtraining, aantal kilometers per week enz. Het boek is in de 
eerste plaats bedoeld voor atletiektrainers die marathonlopers 
begeleiden van alle niveaus, zodat de lopers meer plezier kun-
nen beleven aan hun prestatie, met minder kans op blessures 
en teleurstellingen. Daarnaast kan het boek ook gebruikt worden 

door lopers die ervoor kiezen om zelfstandig te trainen zonder 
hulp van een atletiektrainer.

Uit de Inhoud:

Trainen op hartslag – Trainen op lactaat – Trainen op VO2max 
– Belasting/Herstel – Relatie leeftijd en marathontijd – Inschat-
ten van de marathontijd – Hoeveel kilometer per week worden 
er gelopen? – De lange duurloop is de meest specifieke mara-
thontraining – Trainen aan marathonsnelheid – Sneller dan ma-
rathonsnelheid – Afbouwen naar het grote doel – Krachttraining 
– Typische trainingsweken van ervaren lopers – Uitgewerkte 
schema’s – Verklarende woordenlijst – Mijn loop- en trainerscar-
rière.

Roger Embrechts, zelf gewezen marathonloper, is nu een enthou-
siaste en empathische trainer van marathonlopers. Hij verzamel-
de en analyseerde de voorbije veertig jaar trainingsmethodes van 
andere coaches en bekende atleten uit binnen- en buitenland.

Het Boekenpodium
Conferenties, 

lezingen,

boekpresentaties, 

opleidingen,

tentoonstellingen, ...

www.hetboekenpodium.be 
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M. Logman

Marketingplan

De kunst van het in- en uitzoomen

Stapsgewijs model met checklists,  
tools en tips

Vierde, herziene druk

ISBN 978-90-441-3589-3
NUR 802
17 x 24 cm
207 blz. + weblink
 € 24,50
verschenen

Elke marketeer zal binnen de onderneming waarin hij actief is, 
vanuit een analyse van de huidige en toekomstige situatie (zowel 
extern als intern) bepaalde marketingbeslissingen nemen. Het 
hanteren van een planmatige structuur geeft daarbij een houvast. 
In dit boek worden een kader en een aantal tools/tips aangereikt 
die de product-, brand- of marketingmanager toelaten om het 
marketingplan beter te structureren en aan te sturen. Deze werk-
wijze is bruikbaar op diverse planningsniveaus (merk-, business 
unit of ondernemingsniveau) en in verschillende markten (busi-
ness-to-consumer, business-to-business, internationaal enz.).

De kunst bij het ontwikkelen van een consistent en dynamisch 
marketingplan bestaat erin om op bepaalde componenten in te 
zoomen met het juiste detailniveau, maar tegelijkertijd ook het 
ruimere plaatje te blijven zien (uitzoomen op het groter geheel 
van verschillende met elkaar verweven componenten). Ook heeft 
het boek oog voor het maken van groeibewegingen, waarbij moet 
worden nagegaan in welke mate men connecteert/disconnecteert 
met het heden en verleden als bedrijf/merk.

Uit de Inhoud:

Analyse – Strategie – Tactiek – Evaluatiemaatstaven en consisten-
tiecontrole – Implementatie en budgettering – Marketingplan-
ning in een internationale context – Ondernemende marketing-
planning voor start-ups of bedrijven met groeiambities.

Marc Logman is doctor in de toegepaste economische weten-
schappen. Hij doceert marketing en business modeling aan ver-
schillende universiteiten, onder meer de KU Leuven en de Uni-
versiteit Hasselt, en business schools zoals de Flanders Business 
School. Hij publiceerde vele internationale artikels. In 2008 won 
hij een Internationale Award van SAVE International voor beste 
paper van het jaar rond value engineering (waardeanalyse). Zijn 
interessegebied is vooral logical management of het logisch aan-
pakken van marketing- en managementproblemen.

Garant-Studieboekprijs 2018

Garant wil uitdrukkelijk de aandacht 
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Daarom looft Garant de Studieboekprijs 2018 uit.
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Onder deze imprint verschijnen boeken met een 
heel eigen gezicht: egodocumenten, ervarings-
verhalen, bijzondere getuigenissen, eigenzinnige 
standpunten, tegendraadse visies enz.

E. Messelis

Wanneer woorden tekortschieten

Creatief op zoek naar het doorleefde  
levensverhaal

ISBN 978-90-8575-067-3
NUR 748/765
16 x 24 cm
100 blz.
geïllustreerd
tweekleurendruk
€ 19,90
verschenen

Het levensverhaal van eenieder is uniek, met ups en downs, met 
vreugde en verdriet. Oudere volwassenen denken graag na over 
alle levenservaring die ze hebben opgedaan. De auteur geeft in 
dit boek een aantal inzichten over hoe men met passie kan leven 
en hoe men creativiteit kan brengen in het eigen leven en levens-
verhaal. Ook toont de auteur hoe begeleiders/coaches op zoek 
kunnen gaan naar het doorleefde levensverhaal van individuele 
mensen of mensen in groep, waarbij ze niet alleen expert zijn, 
maar ook vertrouwenspersoon en opvoeder. Hierbij is het belang-
rijk om de oudere volwassene centraal te stellen en te werken 
vanuit zijn sterktes, mogelijkheden, talenten, dromen en compe-
tenties. Er wordt niet enkel ingezet op het verleden en het heden. 

Ook de toekomst komt aan bod. Hoe kan het leven er over vijf of 
tien jaar uitzien?

Dit boek is bedoeld voor iedereen die op een creatieve manier zijn 
levensverhaal naar boven wil brengen. Het is ook bedoeld voor 
begeleiders/coaches die ondersteuning bieden om het levensver-
haal van oudere volwassenen in beeld te brengen.

Uit de Inhoud:

Inleiding – Jezelf als architect van het goed ouder worden – Bege-
leider/coach – Inzichten en theorieën als kader voor het werken 
met levensverhalen op rijpere leeftijd – Hoe niet verloren lopen 
in het woud van herinneringen? – Aan de slag met herinneringen 
– Creatief aan de slag met het doorleefde levensverhaal – Kracht 
van vragen stellen.

Els Messelis is maatschappelijk werker, gerontoloog en auteur. 
Werken met en voor senioren is haar passie. Ze is (mede)auteur 
van diverse boeken en artikels rond ouder worden. Via haar web-
site www.levensverhalenlab.be kunnen workshops aangevraagd 
worden rond het werken met levensverhalen.

Het Boekenpodium
Conferenties, 

lezingen,

boekpresentaties, 

opleidingen,
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www.hetboekenpodium.be 
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K. Van den Bosch

Book of lemons

Inzicht en groei halen uit nare situaties

ISBN 978-90-8575-069-7
NUR 770
17 x 21 cm
ca. 80 blz. + weblink
geïllustreerd
tweekleurendruk
ca. € 20,-
verschijnt in juni

‘When life gives you lemons, make lemonade.’ Ieder van ons heeft 
ideeën over hoe het leven hoort te zijn. Vanaf jonge leeftijd fan-
taseren we over onze loopbaan, onze partner, onze fysieke ver-
schijning, ons gezin, de plek waar we wonen, wie onze vrienden 
zijn enz. Voortdurend loopt ons leven echter anders dan gepland, 
verwacht of gehoopt. Hoe goed je ook je zaken op een rij hebt, je 
komt narigheid tegen. Je gaat voor kersen, aardbeien of waterme-
loenen maar je krijgt citroenen. Dat kan erg zuur zijn, zeker wan-
neer het er heel wat na elkaar zijn of wanneer het om een heel 
groot exemplaar gaat. Je wil er wel limonade van maken, maar 
hoe? Zeker wanneer een oud recept niet meer blijkt te smaken of 
onvindbaar is, wordt het lastig. 

Dit boek leert je, aan de hand van de citroenenmetafoor, anders 
te kijken naar en om te gaan met moeilijke situaties. Op een toe-
gankelijke manier verneem je meer over thema’s als gewoonte-
vorming, coping en stress. Reflectievragen helpen je om de ci-
troenen op jouw pad onder de loep te nemen en er zelf mee aan 
de slag te gaan. Dit is een werkboek, een reflectie-instrument dat 
een ander licht werpt op de citroenen in jouw leven. Het geeft 
jou inzicht en een aanzet voor een andere aanpak. Een klein, fris 
boek met een mogelijk groots resultaat voor jouw levensloop. 

Uit de Inhoud:

Een boek over citroenen (‘When life gives you lemons…’ - Over 
mensen die limonade maken) – Handige weetjes over citroenen 
(Waarom de citroenpudding van je buurvrouw jou niet smaakt 
- Citroenen van vroeger versus citroenen van nu - Een lading 
citroenen op het wegdek - Langdurige blootstelling aan citroen-
zuur) – Limonade, citroencake en limoncello maken (Het aan-

Bestellen?
Bel, mail, schrijf

Bestelbon op blz. 45

of www.garant-uitgevers.eu

nemen van citroenen: ‘no healing without feeling’ - Genieten van 
cake en limonade: jouw eigen favoriete recepten) – Aan de slag.

Katrien Van den Bosch is sociaal-cultureel werker van opleiding 
en deskundige in de oplossingsgerichte cognitieve systeemthera-
pie. Ze werkte in de geestelijke gezondheidszorg en het onder-
wijs. Ze verdiepte zich in rouw en verwerking op diverse levens-
domeinen en in het krachtgericht werken. Dit boek is één van de 
nieuwe projecten rond laagdrempelige zelfzorg die ze momen-
teel ontwikkelt. 
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Garant wil uitdrukkelijke aandacht vestigen op het belang van het studieboek in het hoger onderwijs. Garant moedigt de 
ontwikkeling van nieuwe studieboeken uitdrukkelijk aan. Daarom looft Garant de Studieboekprijs 2018 uit. 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 zen-
den. 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 2017.
3.  Om als geldige inzending te worden geaccepteerd, moet het manuscript:
 -de uitgeverij bereiken op uiterlijk 31 juli 2018 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 2018 bestaat uit een geldbedrag van € 2018 en de publicatie van het manuscript door Garant, al dan 
niet na verdere bewerking, plus de jaarlijkse uitkering van een auteurshonorarium volgens de gebruiken bij Garant. 

6.  Uit alle inzendingen wordt een eerste selectie voor de prijs gemaakt door een interne commissie van Garant, die bestaat uit re-
dacteuren, 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 com-
missie 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 2018 bekend gemaakt, onder meer via media. 
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 tek-
sten. 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; Lucy Arts  
(eindredactie)

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

Lexicon van de Jeugdliteratuur

Auteurs en illustratoren

Viermaandelijks = 3 nummers van 
90 blz. per jaargang.
Formaat: 14,8 x 21 cm,  
geperforeerd, uitscheurbaar

Abonnementen:
€ 96,75

Redactie: Jan Van Coillie, Sanne 
Parlevliet, Frauke Pauwels & 
Jos Staal

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

Kleio

Tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur

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:  
Marc Vercruyssen & Koen Vanden-
driessche

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

Tweemaandelijks = 6 nummers 
van 64 blz. per jaargang  
+ digitaal archief.
Formaat 20 x 27,5 cm.

Abonnementen: 
- particulieren: € 39,-
- studenten: € 34,-
- groepen: € 33,-  
 (vanaf 5 abonnementen)
- instellingen: € 49,-
Los nummer: € 9,90

Hoofdredacteur: Harry Willemsen
Eindredacteur: Jozef Waanders

Filosofie is een tijdschrift voor algemeen toegankelijke wijsbe-
geerte en nieuws over filosofie en levensbeschouwing, vanuit 
verschillende invalshoeken: comparatieve filosofie, filosofische 
praktijken, filosofie en onderwijs, filosofie en techniek, boekbe-
sprekingen enz.

Filosofie & Praktijk

Praktische problemen in filosofisch perspectief

Driemaandelijks = 4 nummers van 
112 blz. per jaargang.

Abonnementen:
- gewoon abonnement: € 39,-
Los nummer: € 15,-

Eindredacteur: Ton Vink

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

Ruimte & Maatschappij

Vlaams-Nederlands tijdschrift  

voor ruimtelijke vraagstukken

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

Abonnementen:
- particulieren: € 49,-
- studenten: € 41,50
- groepen: € 41,50 (vanaf 5)
-  instellingen: € 65,-
Los nummer: wisselende prijs

Hoofdredacteur: Pascal De Decker

Dit Vlaams-Nederlandse tijdschrift behandelt de ruimtelijke 
aspecten van wonen, economie, mobiliteit, toerisme en vrije 
tijd, natuur, landbouw, kunst en cultuur, technologie, migratie, 
onderwijs, politiek enz. Naast klassieke wetenschappelijke arti-
kelen, die onder meer verslag uitbrengen van onderzoeksresul-
taten, 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 kan-
sen, onderwijs, cultuur, vrijwilligerswerk,...
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Zorgbreed 

Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg

Driemaandelijks = 4 nummers van 
40 blz. per jaargang. 
Formaat 20 x 27,5 cm.

Abonnementen:
- individueel abonnement: € 36,-
- studenten: € 29,-
- groepen: € 29,- 
 (vanaf 5 abonnementen)
Los nummer: € 11,-

Hoofdredacteur: Jan van Balkom

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

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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Orthopedagogiek:  
Onderzoek en Praktijk – OOP

Tweemaandelijks = 6 nummers 
van 48 blz. per jaargang + digitaal 
archief.
Formaat 17 x 24 cm.

Abonnementen:  
- particulieren: € 60,-
- instellingen: € 70,-
- studenten: € 50,-
- groepen: € 50,- 
 (vanaf 5 abonnementen)
Los nummer: € 15,-

Hoofdredacteurs: Stijn Vandevelde 
& Anna M. T. Bosman

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

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs

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

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

Redactievoorzitter: Gerard J.A. 
Baars

TvHO biedt een brede, veelzijdige basis. Er is zowel aandacht 
voor beleid en onderzoek als voor de onderwijspraktijk. Het 
tijdschrift is een platform voor discussie over hoger onderwijs, 
bestemd voor directies, docenten, beleidsvoorbereiders en -be-
slissers en voor werkgevers van hoogopgeleiden. 
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Passage, nu nog ‘Tijdschrift voor Europese literatuur en cultuur’, wordt binnenkort  

‘Cahier voor Europese literatuur en cultuur’. Een dergelijk Cahier zal in principe één 

of twee keer per jaar verschijnen en inhaken op de literair-culturele actualiteit, uiter-

aard op basis van themanummers. 

U kunt, tot eventuele wederopzegging, voortaan deze cahiers automatisch toegezon-

den krijgen, met een korting van 20% en zonder verzendkosten. Daartoe hoeft u en-

kel de onderstaande bon ingevuld terug te sturen. U wordt dus geen abonnements-

geld meer aangerekend, maar u ontvangt een betalingsuitnodiging per Cahier. 

Gelieve de onderstaande bestelbon ingevuld terug te sturen naar Garant-Uitgevers in 

Apeldoorn of in Antwerpen om van het kortingstarief te genieten. De bon per e-mail 

versturen naar onze abonnementenadministratie kan natuurlijk ook.

Bestelbon

De heer / mevrouw:  ........................................................................................................................................................................................
Titel:  .................................................................................................................................................................................................................
Naam:  ..............................................................................................................................................................................................................
Adres:  ...............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
E-mailadres:  .....................................................................................................................................................................................................
   

Wenst, tot wederopzegging, telkens bij het verschijnen van een Cahier voor Europese literatuur en cultuur een exemplaar toege-
zonden te krijgen met een korting van 20% en zonder verzendkosten.

Datum: ........................................................ Handtekening: ........................................................................................................................
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Wilt u op de hoogte blijven van onze publicaties?
Dan kunt u (een fotokopie van) de Informatiebon terugzenden in een gesloten envelop of e-mailen naar Garant.

Of u kunt intekenen op de Nieuwsbrief via de website.

www.garant-uitgevers.eu
www.garant-uitgevers.be
www.garant-uitgevers.nl
info@garant-uitgevers.nl

info@garant.be

Informatiebon

Ik wil geregeld op de hoogte worden gesteld van uw publicaties en daartoe in het Garant-bestand worden opgenomen met de
gegevens die ik verstrek. Mijn belangstelling gaat vooral uit naar de volgende vakgebieden.

1 ........................................................................................................  4  .......................................................................................................
2 ........................................................................................................  5  .......................................................................................................
3 ........................................................................................................  6  .......................................................................................................
Naam:  ..............................................................................................................................................................................................................
Beroep / Functie:  ............................................................................................................................................................................................
Huisadres:  .......................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................................................
Telefoon: ...................................................... E-mail:  ......................................................................................................................................
Werkadres (met naam van bedrijf of instelling):  ..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................................................
Telefoon: ...................................................... E-mail:  ......................................................................................................................................
Datum: ........................................................... Handtekening: .........................................................................................................................
Gereserveerd voor Garant...........................................................................................................................................................................................

Bestellen kunt u door (een fotokopie van) de onderstaande Bestelbon terug te zenden in een gesloten envelop.
E-mailen of telefoneren kan ook. Of u kunt bestellen via de website of de boekhandel.

www.garant-uitgevers.eu
www.garant-uitgevers.be
www.garant-uitgevers.nl
info@garant-uitgevers.nl

info@garant.be

Bestelbon

Naam:  ..............................................................................................................................................................................................................
Adres:  ...............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
Telefoon: ...................................................... E-mail:  ......................................................................................................................................
BTW-nummer:   Mijn bestelreferentie: ....................................................................................................
(Indien van toepassing)   (Indien van toepassing)

bestelt:

ex. ISBN (eerste) auteur titel

Datum: ........................................................ Handtekening: ........................................................................................................................

voor België:

Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen

Telefoon: 03 231 29 00

voor Nederland:

Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Telefoon: 055 522 06 25

voor België:

Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen

Telefoon: 03 231 29 00

voor Nederland:

Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Telefoon: 055 522 06 25
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Wilt u op de hoogte blijven van onze publicaties?
Dan kunt u (een fotokopie van) de Informatiebon terugzenden in een gesloten envelop of e-mailen naar Garant.

Of u kunt intekenen op de Nieuwsbrief via de website.

www.garant-uitgevers.eu
www.garant-uitgevers.be
www.garant-uitgevers.nl
info@garant-uitgevers.nl

info@garant.be

Informatiebon

Ik wil geregeld op de hoogte worden gesteld van uw publicaties en daartoe in het Garant-bestand worden opgenomen met de
gegevens die ik verstrek. Mijn belangstelling gaat vooral uit naar de volgende vakgebieden.

1 ........................................................................................................  4  .......................................................................................................
2 ........................................................................................................  5  .......................................................................................................
3 ........................................................................................................  6  .......................................................................................................
Naam:  ..............................................................................................................................................................................................................
Beroep / Functie:  ............................................................................................................................................................................................
Huisadres:  .......................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................................................
Telefoon: ...................................................... E-mail:  ......................................................................................................................................
Werkadres (met naam van bedrijf of instelling):  ..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................................................
Telefoon: ...................................................... E-mail:  ......................................................................................................................................
Datum: ........................................................... Handtekening: .........................................................................................................................
Gereserveerd voor Garant...........................................................................................................................................................................................

Bestellen kunt u door (een fotokopie van) de onderstaande Bestelbon terug te zenden in een gesloten envelop.
E-mailen of telefoneren kan ook. Of u kunt bestellen via de website of de boekhandel.

www.garant-uitgevers.eu
www.garant-uitgevers.be
www.garant-uitgevers.nl
info@garant-uitgevers.nl

info@garant.be

Bestelbon

Naam:  ..............................................................................................................................................................................................................
Adres:  ...............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
Telefoon: ...................................................... E-mail:  ......................................................................................................................................
BTW-nummer:   Mijn bestelreferentie: ....................................................................................................
(Indien van toepassing)   (Indien van toepassing)

bestelt:

ex. ISBN (eerste) auteur titel

Datum: ........................................................ Handtekening: ........................................................................................................................

voor België:

Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen

Telefoon: 03 231 29 00

voor Nederland:

Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Telefoon: 055 522 06 25

voor België:

Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen

Telefoon: 03 231 29 00

voor Nederland:

Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Telefoon: 055 522 06 25
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