
Nieuwe boeken

Voorjaar 2022



Garant-Uitgevers nv
BE 0440 180 357
Opgericht in 1990
Algemene directie: Martijn Boerwinkel

België
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel.: 03 231 29 00
info@garant.be
www.garant-uitgevers.be
www.garant-uitgevers.eu

Nederland
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel.: 055 522 06 25
info@garant-uitgevers.nl
www.garant-uitgevers.nl
www.garant-uitgevers.eu

Verenigd Koninkrijk
Garant / Central Books
99, Wallis Road
London E9 5 LN
Tel.: 0845 458 9911
bill@centralbooks.com
www.centralbooks.com

Nieuwe boeken - Voorjaar 2022
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 2022. Alle leverbare titels zijn beschikbaar via 
www.garant-uitgevers.eu
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L. Bastiaansen

Aandachtige betrokkenheid als 
pedagogische grondhouding

Een onderzoek naar de pedagogische  
betekenis van aandachtige betrokkenheid  
in onderwijs

ISBN 978-90-441-3854-2
NUR 847/854
17 x 24 cm
508 blz. 
€ 32,50 
verschenen

Wat bedoelen we als we zeggen dat we aandachtig betrokken 
zijn bij een kind? En wat is de pedagogische betekenis van 
die ‘aandachtige betrokkenheid’? In dit boek reikt Lisette Bas-
tiaansen antwoorden aan op vragen over aandacht en betrok-
kenheid in relatie tot de pedagogische dimensie van onderwijs. 
Geïnspireerd door een theorie van presentie en door het 
werk van een aantal grote pedagogen formuleert ze al-
lereerst een theorie van ‘aandachtige betrokkenheid’. 
Daarbij laat ze zien dat ‘aandachtige betrokkenheid’ in 
de basis drie verschillende aandachtsbewegingen kent. 
Kern van het boek vormen vijftien in onderwijspraktij-
ken opgetekende portretten van ‘aandachtige betrokken-
heid’. In en langs deze portretten laat Lisette Bastiaansen 
zien hoe ‘aandachtige betrokkenheid’ zich in de praktijk 
van alledag manifesteert. Ook brengt ze in beeld wat het 
van leraren en leidinggevenden vraagt om aandachtig be-
trokken te kunnen zijn. Tot slot geeft ze aan wat ‘aandach-
tige betrokkenheid’ pedagogisch gezien kan brengen. 
In haar betoog laat Bastiaansen zien dat ‘aandachtige betrok-
kenheid’ een zachte kracht betreft. Deze zachte kracht wordt 
gebouwd op een grondtoon van kleine, op het eerste gezicht 
haast onzichtbare kruimels van aandacht en betrokkenheid. 
Liefdevol ruimte makend, wakker aanwezig en tegelijkertijd 
afscheidend begrenzend, lukt het de aandachtig betrokken 
leraar om de leerling uit te nodigen en uit te dagen de eigen 
zelfstandigheid en vrijheid op te pakken. Kortom, ‘aandach-
tige betrokkenheid’ kan beschouwd worden als dé pedagogi-
sche grondhouding van leraren.

Uit de Inhoud: 

Inleiding (Inleiding - Aanleiding - Onderzoek naar ‘het re-
lationele’ in onderwijs - Doelstelling en vraagstelling - On-
derzoeksopzet - Relevantie - Leeswijzer) – Methodologische 
verantwoording (Hoofd- en deelvragen - Onderzoeksopzet 
- Theoretisch onderzoek - Empirisch onderzoek) – ‘Aandach-
tige betrokkenheid’ en ‘het pedagogische’: een literatuurstu-
die (Een verheldering van ‘aandachtige betrokkenheid’ met 
behulp - Een verheldering van de pedagogische dimensie van 
onderwijs met behulp van vijf pedagogen - Analyse en con-
clusie) – Een theorie van ‘aandachtige betrokkenheid’ (‘Aan-
dachtige betrokkenheid’ - ‘Aandachtige betrokkenheid’ als 
pedagogische grondhouding) – Portretten van ‘aandachtige 
betrokkenheid’ met leraren (Kruimeltjes - Aangrijpende aan-
wezigheid - De Action-juf - Leerlingen in-lijven - Voor-bij de 
voorkant) – Portretten van ‘aandachtige betrokkenheid’ met 
leidinggevenden (Tussen schuren en schaven - Met open vi-
zier - Goudschaaltje - (Ver)anker(en)de gastvrijheid - Onver-
wachte opklaringen) – Portretten van ‘aandachtige betrokken-
heid’ met leerlingen (Stilletjes-aan - Onbevangen (on)geduld 
- Sjibbolet - Een (on)uitgesproken appel - Krediet-waardig) 
– Analyse en conclusies (Hoe verschijnt ‘aandachtige betrok-
kenheid’? - Wat vraagt ‘aandachtige betrokkenheid’? - Wat 
brengt ‘aandachtige betrokkenheid’? - Conclusie) – Reflectie 
en discussie (Reflectie en discussie - Aanbevelingen) 

Lisette Bastiaansen  doet al geruime tijd onderzoek naar 
‘aandachtige betrokkenheid’. Naast haar onderzoekswerk be-
geleidt ze mensen en organisaties bij hun pedagogische op-
dracht en werkt ze als toezichthouder. Ook is ze als bestuurs-
lid verbonden aan het Relation Centered Education Network, 
een wereldwijd netwerk van onderzoekers en beleidsmakers 
die de menselijke relatie binnen onderwijs willen verbeteren 
en versterken.

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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J. Berding

Rondom Cornelis Verhoeven

Ruimte voor vertraging in filosofie en  
onderwijspraktijk

ISBN 978-90-441-3874-0
NUR 730/840 
12 x 19,5 cm 
ca. 150 blz.
ca. € 17 
verschijnt in juni

De Nederlandse filosoof Cornelis Verhoeven (1928-2001) 
hield zich intensief bezig met de klassieke filosofie. Hij was 
ook jarenlang leraar op een school voor voortgezet onderwijs 
en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Boven-
dien was hij een begenadigd schrijver van prikkelende es-
says. Daaronder zijn er vele die gaan over het onderwijs. De 
waardigheid van het vak van leraar ging hem zeer ter harte.

De centrale thema’s in zijn werk zijn verwondering en dank-
baarheid, ontvankelijkheid en geduld, rust en stilte. Deze bie-
den een tegenwicht tegen oprukkende verschijnselen als het 
activisme, de rusteloosheid en de nadruk op snelle resultaten 
in het onderwijs. Cornelis Verhoeven neemt afstand van de 
maakbaarheidsideologie en pleit voor het niet-planbare en 
niet-berekenbare dat de kern van onderwijs uitmaakt: een le-
raar en leerlingen die zich samen buigen over de zaken uit 
de wereld.

Joop Berding presenteert in dit boek de onderwijsfilosofie 
van Cornelis Verhoeven. Bovendien gaat hij in gesprekken 
met onderwijsmensen na wat deze visie voor het onderwijs 
en de leraren van vandaag te betekenen heeft.

Een verrassend actuele en stimulerende bijdrage aan het 
doorgaande gesprek over wat onderwijs is en kan zijn.

Uit de Inhoud: 

Voorwoord – Wie was Cornelis Verhoeven? (Leven - Werken 
- Thema’s) – Onderwijs als geschenk – Onderwijs als verwon-
dering – Onderwijs als geduldpraktijk – Onderwijs als diepe 

praktijk – Nawoord: vertraging in filosofie en onderwijsprak-
tijk

Joop Berding is pedagoog en opvoedingsfilosoof. Hij werkte 
vele jaren in en rond het onderwijs, onder andere als onder-
wijzer, beleidsmedewerker, praktijkonderzoeker, hogeschool-
docent en auteur. Eerder publiceerde hij boeken en artikelen 
over denkers als Korczak, Dewey en Arendt en over thema’s 
als geduld en spel.

J. Boelaert

De geneeskunde in de bloeitijd 
van de scholastiek, 1200-1347 

Geschiedenis van de  
Geneeskunde en  
Gezondheidszorg, nr. 16
ISBN 978-90-441-3861-0
NUR 684/870
20 x 25 cm 
106 blz. 
geïllustreerd, vierkleuren-
druk
€ 25
verschenen

Dit cahier handelt over de medische geschiedenis in de 
bloeitijd van de scholastiek (1200-1347) en bestaat uit drie 
delen. Deel één focust op de universitaire scholastische leer-
methode voor de kandidaat-medicus. Deze methode wordt 
aan de hand van voorbeelden belicht (het oog, de vrouwelijke 
borst, de overdracht van ziekten). Na de dertiende-eeuwse 
encyclopedisten richten we ons naar de medicus Bernard 
van Gordon en de chirurg Hendrik van Mondeville, die bei-
den rond 1300 een belangrijk medisch boek nalieten. Deel 
twee behandelt de zorg voor de zieke mens en het dode li-
chaam. De volgende onderwerpen komen aan bod: de pre-
ventieve zorg, de diversiteit van de Vlaamse vrouwen betrok-
ken in de ziekenzorg, de getuigenissen van twee patiënten, 
de hongersnood van 1315-1317 en ten slotte de verscheidene 
zorgmethodes voor het dode lichaam. Deel drie begeeft zich 
met de volgende topics naar de ‘franjes’ van de geneeskunde: 
een encyclopedist die de medici onbekwaam acht, verschei-
dene legenden die de spot drijven met belangrijke artsen uit 
de oudheid, uitspraken van het kerkelijk recht over de man-
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nelijke impotentie en ten slotte de prille verschijning van het 
vrouwelijke decolleté.

Uit de Inhoud: 

De evolutie van de medische kennis (De scholastische me-
thode in de medische opleiding - Voorbeelden van het scho-
lastisch medisch denken - De overdracht van menselijke 
lichaamskenmerken en ziekten, ca. 1300 - De dubbele bood-
schap van de encyclopedisten over de ‘plaaginsecten’ - De 
medicus Bernard van Gordon - De chirurg Hendrik van Mon-
deville) – De ziekenzorg en de verzorging van de doden (Va-
riaties rond het thema van het Regimen - Het brede palet van 
de ziekenzorg in vrouwelijke handen - Getuigenissen van zie-
ken - De grote hongersnood van 1315-1317 - De verzorging van 
de doden) – De geneeskunde met een ‘randje’ (Roger Bacon 
hekelt de medici - Autoriteiten in de geneeskunde als slacht-
offers van moraliserende legenden over lust en list - Impoten-
tie, het kerkelijk recht en de expertise van ‘vroede’ vrouwen 
- Het prille begin van het decolleté) 

Johan R. Boelaert was internist-nefroloog (KU Leuven en Pa-
rijs). Hij werkte als clinicus in het Brugse St-Janshospitaal 
(AZ St-Jan). Hij bouwde er ook een afdeling infectieziekten 
uit en verrichtte onderzoek over infectieziekten bij dialysepa-
tiënten en over HIV. Hij is actief in de Brugse medisch-his-
torische werkgroep ‘Montanus’. Hij schreef onder meer Zes 
eeuwen infectie in Brugge, 1200-1800 (2011, Leuven) en verzorg-
de vier cahiers uit deze reeks (nummers 3, 6, 12 en 14).

K. Boone, T. Boutsen, J. De Corte,  
F. Dhont, K. Hermans, E. Plovie,  
P. Raeymaeckers, S. Rommel,  
B. Van Bouchaute & N. Vanderhulst (red.)

Publiek gaan! 

Politiserend handelen in het sociaal werk

ISBN 978-90-441-3873-3
NUR 740/752
17 x 24 cm 
287 blz. 
geïllustreerd, tweekleu-
rendruk
€ 31
verschenen

Politiserend handelen is een krachtige en specifieke manier 
om je politieke opdracht als sociaal werker vorm te geven. 
Vertrekkend vanuit de normatieve grondslag van het sociaal 
werk draag je zo bij aan het publieke meningsverschil over 
hoe we de samenleving inrichten. 

Dit boekt brengt politiserend handelen als deel van het DNA 
van het sociaal werk op begrip en reikt je een handelingska-
der aan. Het schetst kansen en bedreigingen voor dit hande-
len vanuit tendensen in de omgeving en in het sociaal werk 
zelf. Het blikt terug en verkent hoe sociaal werkers vroeger 
en vandaag politiserend werken rond maatschappelijke uit-
dagingen als wonen, werk, duurzaamheid en migratie. 

Het boek nodigt elke sociaal werker en sociaalwerkorganisa-
tie uit om in de eigen context te onderzoeken hoe men kan 
bijdragen tot het publieke meningsverschil. Het nodigt be-
leidsmakers uit de waarde van dit politiserend handelen te 
erkennen als onderdeel van een vitale democratie. Het nodigt 
opleiders uit het een plek te geven in de kern van de opleiding 
van sociaal werkers. 

Meer dan 50 praktijkwerkers, opleiders en academici dragen 
bij aan dit boek, een initiatief van Socius, steunpunt sociaal-
cultureel werk in het kader van het actieplan Sterk Sociaal 
Werk.

Publiek gaan! … omdat het kan en moet!

Het Boekenpodium
Conferenties, lezingen,

boekpresentaties, opleidingen,
tentoonstellingen, ...

www.hetboekenpodium.be 
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Uit de Inhoud: 

In gesprek (N. Bogaerts: ‘Nabijheid is de motor van politi-
serend werken’) – Opinie (B. Lambeir: Politiserend sociaal 
werk: strop of breekijzer?) – Op begrip (J. De Corte, K. Her-
mans, P. Raeymaeckers & B. Van Bouchaute: De vele invul-
lingen van politisering in het sociaal werk - S. Oosterlynck, F. 
De Rynck & B. Carré: Politiseren in een democratie in veran-
dering - M. Schrooten, I. Kastit & M. Tirions: Politisering in 
een context van hybridisering) – Opinie (N. Charkaoui: De in-
terne barricades) – Aan de slag (B. Van Bouchaute & N. Van-
derhulst: Publiek gaan. Handelingskader voor politisering in 
het sociaal werk - P. Raeymaeckers, V. Opstaele & T. Laevaert: 
Coalities als hefbomen om te politiseren: APSMO en GSF als 
case) – Opinie (E. Plovie & K. Boone: Sociaalwerkstudenten 
aller landen: politiserend werken is een basisopdracht) – Te-
rugblik op (J. Steyaert, D. Claessens & W. Verzelen: Blijven 
we dweilen met de kraan open? Historische terugblik op poli-
tiserend sociaal werk) – Opinie (W. Beke: Sociaal werk tussen 
sterktes en uitdagingen) – Focus op wonen (B. Hubeau, D. 
Vermeir, P. Debruyne & K. Poppe: De strijd voor het recht 
op wonen. Een bottom-upverhaal van ‘bewakers’ en ‘huisves-
ters’ - N. Luyten: Burgerinitiatieven zorgen voor huisvesting 
voor erkende vluchtelingen. Woning gezocht, buren gevon-
den - Stappen vzw - P. De Vis: Wonen als de springplank van 
je leven - vzw Homie - M. Önlen: Vzw Homie vangt dakloze 
jongeren op in een caravan - De Woonzaak - A. Cardoen: De 
Woonzaak pleit voor een fundamenteel rechtvaardig woon-
beleid) – Focus op werk (P. Diepvents: Sociaal werk binnen 
het domein Werk: zwijgen en uitvoeren? - Expeditie Werk - 
S. De Potter: De Ambrassade helpt jongeren nadenken over 
een kwaliteitsvolle loopbaan - Collectief Cartach - F. Michiel-
sen: Burgercollectief wil vakbond voor mensen met leefloon 
- ABVV-militantenvorming - J. Puissant: Vaardigheden leren 
om voor jezelf op te komen - Femma Wereldvrouwen - R. Ory: 
Femma Wereldvrouwen voert actie voor meer tijd en geluk) 
– Focus op duurzaamheid (L. De Droogh: Op zoek naar soci-
aal werk voor rechtvaardige duurzaamheid - Climaxi - K. Van 
den Troost: Druk uitoefenen van onderuit - Dienstenbedrijf 
Sociale Economie - E. Beaumon: Een meerwaarde creëren én 
zo een vak leren - Filter Café Filtré - A. Verdickt: Samen voor 
schone lucht - Rikolto - T. Geerardyn: Samen nadenken over 
hoe voeding tot bij de mensen geraakt) – Focus op migratie 
(P. Debruyne, I. Derluyn, R. Görgöz & M. Schrooten: Migra-
tie als actieve vormgever van beleid en sociaalwerkpraktijk - 
Vrouwencentrum Alma - I. ter Maat: Vrouwenwerking Alma 
geeft kwetsbare vrouwen een stem - BEASTig - I. Andriessen: 
Hiphop als bindmiddel tussen jongeren en maatschappij - 
Praktijktesten Nu - J. Belmahi: Voorbij de machteloosheid… 
samen discriminatie aanpakken - Lokaal Opvanginitiatief He-
rent - M. Cox: Asielzoekers en inwoners lokaal verbinden) – 
Opinie (D. Lefere: Pleidooi voor een meervoudig perspectief )

P. Craenen (red.)

Beloftevolle muziek

Hoop en verwachtingen in Hoger  
Muziekonderwijs

ISBN 978-90-441-3872-6
NUR 660/740
17 x 24 cm 
318 blz.
€ 30,50
verschenen
Dit boek bevat de Neder-
landse en Engelse publi-
catie.

Jonge muzikanten die vandaag professionele muziekstudies 
aanvatten, hebben een missie. Hun keuze voor een arbeids-
intensieve studie die weinig garanties biedt op een stabiele 
baan, vergt moed en geloof. Geloof in het eigen kunnen, maar 
ook in het potentieel van muziek voor de wereld van morgen.

Deze publicatie stelt de vraag hoe muziek vandaag beloftevol 
kan zijn, en hoe conservatoria kunnen helpen die belofte te 
vervullen.

Met bijdragen van studenten, docenten en onderzoekers ver-
bonden aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. 

Uit de Inhoud: 

Stefan Gies: Voorwoord – Paul Craenen: Inleiding – Julia Pal-
lanch: Eens een pelgrim, altijd een pelgrim – Paul Craenen: 
Zwervend muzikantschap – Laura von der Goltz: Herinne-
ringen en tegenspraken – Abigail Rowland: Mijn anker – Jo-
hannes Boer: Oude Muziek en de academie. Mutaties van 
de authenticiteitsbelofte – Richard Barrett: Het componeren 
van belofte – Noppakorn Auesirinucroch: Live en meer dan 
levend – Celia Swart: Zonder mijn computer kan ik niet com-
poneren – Aart Strootman: Instruments of desire. Compu-
tergestuurde prototyping-machines en de ontwikkeling van 
muziekinstrumenten in een fluïde rolverdeling tussen com-
ponist en uitvoerder – Shanice Skinner: De toekomst is in-
tersectioneel – Dimitris Koutantos: De tijd is vannacht (song-
tekst) – Loes Rusch: De artistieke kloof. Perspectieven op het 
debat over artistieke kwaliteit binnen het hoger muziekon-
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derwijs en daarbuiten – Richard Hughes: Mijn verhouding 
tot muziek verandert mee met mijn verhouding tot de wereld 
– Sean Bell: De waarde van muziek. Waar dient zij voor? – 
Margi Kirschenmann, Suzan Overmeer en Adri de Vugt: De 
muziekdocent in beweging. Opleiding in een veranderend 
werkveld – Katharina Jacob: Niet langer de stille toeschouwer 
– Petra Ruth Alexandry in gesprek met Petra Ruth Alexandry: 
‘Het is nu mijn eigen keus’ – Marlon Titre: Shock Therapy. 
Het Koninklijk Conservatorium en de Afdeling Klassiek voor, 
tijdens en na COVID-19

Paul Craenen is onderzoeker, componist en een veelgevraagd 
expert op het snijvlak van kunstpraktijk, onderwijs en onder-
zoek. Sinds 2018 leidt hij het lectoraat Music, Education & 
Society aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Hij is 
tevens gastdocent aan de Universiteit Leiden.

B. Daeter

Het mysterie van het leren

De rol van myeline, ignition, deep practice en 
mastercoaching

ISBN 978-90-441-3859-7
NUR 740/870
17 x 24 cm 
195 blz. 
Hardcover, geïllustreerd
€ 22,20
verschenen

Waarom komt de ene beter tot leren dan de andere? Waarom 
verliezen we aan denkvermogen bij het ouder worden of bij 
bepaalde ziekten? Worden genieën geboren of gekweekt? Op 
deze en andere vragen gaat auteur Ben Daeter in zijn boek 
Het mysterie van het leren diepgaand in. Al snel wordt duidelijk 
dat vier kernbegrippen steeds van essentieel belang zijn, nl. 
(de)myelinisatie, ignition, deep practice en mastercoaching.

Al deze onderwerpen zijn nader verdiept en verbreed door 
vele wereldwijde nieuwe inzichten en praktisch onderzoek.

Dit werk is een vervolg op en verdere uitdieping van de pu-
blicatie van de beroemde Amerikaanse wetenschapper en 
auteur Daniel Coyle: The Talent Code. Greatness isn’t born, it’s 
grown.

Het is bedoeld voor ouders, leerkrachten en coaches, kort-
om voor iedereen die bij de opvoeding en de leerprocessen 
van kinderen en jongeren betrokken is. ‘I’m grateful to Ben 
Daeter for his work, and excited to have to see its impact on a 
new generation of talent builders in the Netherlands and beyond.’  
(Dan Coyle)

Uit de Inhoud: 

Myeline (Wat is myeline? - Ontdekking van myeline - Ken-
merken myeline - Verschil tussen gewervelden en ongewer-
velden - Ontwikkeling van menselijk brein - Bewaren van 
herinneringen - Myelinevorming door denken - Productie, 
groei en veroudering - Invloeden myeline - Betekenis myeline 
- Verbanden - Besluit: myeline als basis alle grootsheid) – Ig-
nition (Wat is ignition? - Ontstaan van ignition - Gerichtheid 
van ignition - Noodzaak ignition - Ignition, deep practice en 
pubergedrag - Besluit en samenvatting) – Deep practice (Wat 
is deep practice? - Doelstellingen - Kenmerken - Invloeden 
op leren - Gang van zaken bij verwerven van vaardigheden 
- Vereisten bij deep practice - Verhoging leersnelheid als ge-
volg van deep practice - Groei en verandering van de herse-
nen - Relatie deep en shallow practice - Deep practice in de 
reclamewereld - Besluit: betekenis en nut van fouten en be-
loningen) – Mastercoaching (Gangbare opvattingen over ‘een 
goede mastercoach’ - Deugden mastercoach - Voorbeelden 
van mastercoaches)

Ben Daeter is jarenlang werkzaam geweest in vele sectoren 
van het onderwijs. Daarna is hij zich grondig gaan verdiepen 
in onderwerpen als hoogbegaafdheid, epigenetica, opvattin-
gen over leren, de meest recente opvattingen over de werking 
van de hersenen en aangeleerde hulpeloosheid. Hij schreef 
over deze onderwerpen tientallen boeken en artikelen. Hij 
verzorgde ook enige biografieën en treedt op als recensent 
voor Biblion. Jarenlang hield hij zich bezig met het mysterie 
van het leren met als resultaat deze publicatie.
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E. De Belie & J. Verhasselt (red.)

Emotionele ontwikkeling 
in verbinding

Mentaliserend coachen van begeleiders van 
kinderen en jongeren met gedragsproblemen

ISBN 978-90-441-3868-9
NUR 848
17 x 24 cm 
318 blz.
€ 33,90
verschenen

Het eerdere boek Emotionele ontwikkeling in verbinding. Coa-
chingsmethodiek voor begeleiders van cliënten met probleemgedrag 
en bijhorende MENTEMO-spel richtte zich tot begeleiders in 
relatie met een bijzonder uitdagende doelgroep, met name per-
sonen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezond-
heidsproblemen. Na het verschijnen in 2017 bleek er ook vraag 
te zijn naar een gelijkaardig boek en spel specifiek voor begelei-
ders van kinderen en jongeren met complexe gedragsproble-
men. Vanuit deze vraag verschijnt dit tweede, aangepaste boek. 
Kinderen en jongeren met complexe gedragsproblemen heb-
ben immers nood aan verbinding en steun bij het reguleren 
van hun stress en emoties, het aangaan van veilige relaties 
en het emotioneel begrijpen van zichzelf en anderen. Deze 
steun bieden begeleiders binnen een ‘dragend netwerk’, in 
nauw contact met hun ouders. Begeleiders kunnen hierbij 
spanningen in de relatie(s) ervaren, waardoor ze ‘emotioneel 
besmet’ raken. Zo staat hun stress- en emotieregulatie onder 
druk en worden ze soms meegezogen in een actie-reactiespi-
raal. Gevoelens van onmacht, vertwijfeling, angst, frustratie 
en kwaadheid kunnen soms geruisloos evolueren naar grote 
vermoeidheid, chronische stress en burn-out. Via mentalise-
rend coachen wordt aan begeleiders een veilige basis geboden 
om emotioneel beschikbaar te zijn en hoopvolle perspectie-
ven te openen. Hierbij wordt veel aandacht geschonken aan 
de thema’s ‘buikgevoel’, ademruimte en zelfzorg. Begeleiders 
die goed voor zichzelf en elkaar zorgen hebben de nodige 
wijsheid en veerkracht om op een betrouwbare manier aan-
wezig te zijn en te blijven.

Bij dit nieuwe boek hoort ook een aangepast MENTEMO-
spel, dat je door de vier begeleidersdimensies van wederzijd-
se emotionele beschikbaarheid loodst, met aandacht voor het 
belang van stressregulatie en mentaliseren. Zo zijn vragen 
aan de orde over sensitieve responsiviteit, structuur bieden, 
ruimte laten en mildheid. Er zijn ook ‘Out of the box’-vragen 
gericht op de begeleider zelf; hierin worden parallellen on-
derzocht tussen de beleving van begeleiders en die van kin-
deren/jongeren en hun ouders. MENTEMO heeft als doel 
reflectie en dialoog over de eigen praktijk te bevorderen.

Uit de Inhoud: 

Emotionele ontwikkeling in verbinding (Emotionele verbin-
ding onder druk - Adaptatiefase: samen op weg naar een eer-
ste evenwicht - Eerste socialisatiefase: gehechtheid als cen-
traal thema - Eerste individuatie: een eigen ‘ikje’ verbonden 
met anderen - Een dynamisch ontwikkelingsverloop: met 
vallen en opstaan - Emotionele ontwikkeling in verbinding: 
ondersteunen van hulpverleners en ouders) – Mentaliseren: 
dynamische verbinding tussen buikgevoel en reflecterend 
hoofd (Mentaliseren als ‘veilige basis’ voor emotionele verbin-
ding en persoonlijke ontwikkeling - Mentaliseren: innerlijke 
dialoog tussen ‘buikgevoel’ en ‘reflecterend hoofd’ - Buikge-
voel: impliciet mentaliseren - Reflecterend hoofd) – Coachen: 
reflecteren in proces (Reflecteren in proces - ‘Eerste inschat-
ting’ als ingangspoort voor reflectie - Ademruimte als kantel-
punt - Helpende beeldvorming - Emotionele verbinding: be-
lang van wederzijdse emotionele beschikbaarheid - Wat heb 
ik nodig om mijn reflecties toe te passen en vol te houden?)

Erik De Belie & Jolien Verhasselt zijn orthopedagoog en psy-
chotherapeut, verbonden aan de Hogeschool Gent, Faculteit 
Mens en Welzijn, vakgroep orthopedagogie. Erik is ook ver-
bonden aan het M.F.C. De Hagewinde (Lokeren). Met bijdra-
gen van: Filip Morisse, Leen De Neve, Soetkin Roskam, Sofie 
Van De Ginste & Sofie De Meyer.

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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E. De Belie & J. Verhasselt (red.)

Mentemo-spel + boek ‘Emotio-
nele ontwikkeling in verbinding’

Een reflectiespel voor teams rond emotionele 
beschikbaarheid - Clipbox

ISBN 978-90-441-3869-6
NUR 848
21 x 29,7 cm 
Clipbox met spelbord, 
fiches, vragenkaartjes en 
boek ‘Emotionele ontwik-
keling in verbinding’ 
geïllustreerd, vierkleuren-
druk
€ 72
verschenen

Het eerdere boek Emotionele ontwikkeling in verbinding. 
Coachingsmethodiek voor begeleiders van cliënten met pro-
bleemgedrag en bijhorende MENTEMO-spel richtte zich 
tot begeleiders in relatie met een bijzonder uitdagende 
doelgroep, met name personen met een verstandelijke 
beperking en geestelijke gezondheidsproblemen. Na het 
verschijnen in 2017 bleek er ook vraag te zijn naar een ge-
lijkaardig boek en spel specifiek voor begeleiders van kinde-
ren en jongeren met complexe gedragsproblemen. Vanuit 
deze vraag verschijnt dit tweede, aangepaste boek en spel. 
Kinderen en jongeren met complexe gedragsproblemen heb-
ben immers nood aan verbinding en steun bij het reguleren 
van hun stress en emoties, het aangaan van veilige relaties 
en het emotioneel begrijpen van zichzelf en anderen. Deze 
steun bieden begeleiders binnen een ‘dragend netwerk’, in 
nauw contact met hun ouders. Begeleiders kunnen hierbij 
spanningen in de relatie(s) ervaren, waardoor ze ‘emoti-
oneel besmet’ raken. Zo staat hun stress- en emotieregu-
latie onder druk en worden ze soms meegezogen in een 
actie-reactie-spiraal. Gevoelens van onmacht, vertwijfeling, 
angst, frustratie en kwaadheid kunnen soms geruisloos evo-
lueren naar grote vermoeidheid, chronische stress en burn-
out. Via mentaliserend coachen wordt aan begeleiders een 
veilige basis geboden om emotioneel beschikbaar te zijn 
en hoopvolle perspectieven te openen. Hierbij wordt veel 
aandacht geschonken aan de thema’s ‘buikgevoel’, adem-
ruimte en zelfzorg. Begeleiders die goed voor zichzelf en 
elkaar zorgen hebben de nodige wijsheid en veerkracht om 
op een betrouwbare manier aanwezig te zijn en te blijven. 

MENTEMO is een spel dat je door de vier begeleidersdimen-
sies van wederzijdse emotionele beschikbaarheid loodst, met 
aandacht voor het belang van stressregulatie en mentaliseren. 
Zo zijn vragen aan de orde over sensitieve responsiviteit, struc-
tuur bieden, ruimte laten en mildheid. Er zijn ook ‘Out of the 
box’-vragen gericht op de begeleider zelf; hierin worden pa-
rallellen onderzocht tussen de beleving van begeleiders en die 
van kinderen/jongeren en hun ouders. MENTEMO heeft als 
doel reflectie en dialoog over de eigen praktijk te bevorderen. 
Deze doos bevat het boek Emotionele ontwikkeling in verbin-
ding. Mentaliserend coachen van begeleiders van kinderen en 
jongeren met complexe gedragsproblemen, een MENTEMO-spel-
bord, kaartjes met vragen en handige figuren en schema’s ter 
ondersteuning. Kortom, alles wat je nodig hebt om met je 
team deze coachingsmethodiek toe te passen.

Erik De Belie & Jolien Verhasselt zijn orthopedagoog en psy-
chotherapeut, verbonden aan de Hogeschool Gent, Faculteit 
Mens en Welzijn, vakgroep orthopedagogie. Erik is ook ver-
bonden aan het M.F.C. De Hagewinde (Lokeren). Met bijdra-
gen van: Filip Morisse, Leen De Neve, Soetkin Roskam, Sofie 
Van De Ginste & Sofie De Meyer.

C. De Groot

Zonder zorgen ouder worden

Basisthema’s voor jong en oud

ISBN 978-90-441-3851-1 
NUR  740/748
16 x 24 cm 
ca. 211 blz. + weblink
tweekleurendruk
€ 19,50
verschenen
 

Zonder zorgen ouder worden, dat willen we allemaal, maar 
toch blijkt dat niet evident te zijn. Van jongs af aan maken 
we ons over allerlei zaken zorgen en dit vaak omdat we niet 
voldoende op de hoogte zijn. Een goede kennis van en meer 
informatie over de belangrijke levensthema’s zouden dit eu-
vel de wereld uit kunnen helpen en ons de rust brengen die 
we allemaal verdienen. 
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Uniek aan dit boek is dat het de verschillende basisthema’s 
bundelt en behandelt, zoals: familieconflicten oplossen, de 
woonvorm als starter, levenslang leren, jouw keuzes bij wils-
onbekwaamheid, enz.
Met heel wat weetjes en 190 tips voor jong en oud.

Uit de Inhoud: 

Het Zonder Zorgen Ouder Worden (ZZOW)-Plan (Jouw 
thema’s - Heb aandacht voor de verschillende levensfasen - 
Jouw ZZOW-plan - Voorbeeld van een ZZOW-plan) – Jij en 
de ander (De uitgebreide familieboom - Ontdek de kracht van 
vrijuit spreken - Ontdek de kracht van elkaar leren kennen 
- Kennis van de persoonlijke eigenschappen - Begrip voor el-
kaar creëren - Het belang van inzicht in de ander bij ruzie) – 
Tevreden Zonder Zorgen Ouder Worden (Je welbevinden in 
eigen handen. Je levenspad - Je welbevinden in eigen handen. 
Je gezondheid - Dementie - Bij andere ziekten - Aandacht voor 
een plotse gebeurtenis - Mijn thuis … de plek van mijn hart - 
Je laatste levensjaren in eigen handen - Je financiële regie in 
eigen handen - Jouw keuzes bij wilsonbekwaamheid) – Weg 
met Ruzies (Vermijden van familiale conflicten - Hebben wij 
een familiaal conflict? - De bemiddeling - De collaboratieve 
advocaat - De advocaat - Toemaatje - Jouw wegwijzer).

Claudia De Groot is juriste en human resources manager. In 
het verleden was ze belastingadviseur en had ze als familiaal 
bemiddelaar een eigen praktijk ter behandeling van conflic-
ten bij het ouder worden. Ze is gepassioneerd over de thema’s 
van het zonder zorgen ouder worden en geeft dit weer als 
auteur en spreker bij lezingen. Zij is grote fan van het levens-
lang leren, minnelijke oplossingen bij familiale conflicten en 
van een mooi afscheid. Als alleenstaande ouder met kinderen 
van de Millennial- en Z-generatie en met familie & vrienden 
in verschillende levensfasen beseft ze ten volle het belang van 
de basisthema’s voor jong en oud. 

E. Frans 

Le système des drapaux pour 
adultes 

Permettre de discuter des comportements 
sexuels (transgressifs) des adultes

ISBN 978-90-441-3862-7
NUR 865
17 x 24 cm 
244 blz.
vierkleurendruk
€ 29,95 
verschenen

Le système des drapeaux Sensoa est une méthode qui facilite 
les discussions au sujet des comportements sexuels, trans-
gressifs ou non. La publication du système des drapeaux 
propose des situations illustrées de comportements sexuels 
(éventuellement transgressifs) et un système de couleurs de 
drapeaux pour évaluer chaque situation et son niveau de gra-
vité. L’évaluation se fait à l’aide de six critères. L’évaluation de 
la gravité du comportement est une partie importante du pro-
cessus: elle fournit des indications sur les réponses à donner 
et le suivi à mettre en place. Ce système permet à toutes les 
parties prenantes de comprendre les fondements des com-
portements sexuellement acceptables et sexuellement trans-
gressifs.

Cette méthode est une version étayée et adaptée du système 
des drapeaux pour les professionnel ·les travaillant avec des 
enfants et des jeunes (Frans & Franck, 2010, 2014). Dans 
la version pour adultes, l’accent est mis sur les profession-
nel·les qui s’occupent des adultes et veillent à créer un en-
vironnement favorable à leur santé sexuelle. Toutefois, plus 
encore qu’avec les enfants et les jeunes, les bénéficiaires im-
pliqué·es dans les situations émettront eux·elles aussi leur 
propre jugement, orienteront consciemment leurs actions et 
les évalueront.

La méthode est destinée à être utilisée à titre professionnel à 
trois niveaux, à savoir :

- Au niveau des bénéficiaires : en tant qu’outil pédagogique 

Bestellen?
Bel, mail, schrijf

naar info@garant.be

of www.garant-uitgevers.eu
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pour discuter avec les bénéficiaires d’un comportement 
sexuel dans lequel ils·elles sont ou pourraient être impli-
qué ·es ;

- Au niveau de l’équipe et des professionnel·les : la méthode 
peut être utilisée pour réfléchir à la manière d’évaluer cer-
taines situations, à la façon de les traiter et aux compéten-
ces nécessaires pour le faire.

- Au niveau de l’organisation : on peut travailler de manière 
proactive ou réactive à une meilleure politique institution-
nelle, sur la base d’une réflexion à propos des incidents, des 
manquements, des évolutions, etc.

Des situations fictives, des exercices et des outils sont dispo-
nibles sur www.vlaggensysteem.be. 

Uit de Inhoud: 

Concept (Quel est le problème ? - Le système des drapeaux 
de Sensoa pour les adultes - Quels critères ? - Utiliser les 
drapeaux pour illustrer la gradation dans la gravité - Com-
ment réagir ?) – Fiches décrivant des situations – En pratique 
(Contextes et groupes cibles -Transgression sexuelle légère - 
Transgression sexuelle grave - Et les drapeaux verts ?)

Erika Frans est socio-pédagogue et psychologue de la santé 
et travaille depuis trente ans pour Sensoa et CGSO Trefpunt 
en tant que formatrice, coordinatrice, chargée de projet et ex-
perte. Des thèmes tels que l’éducation sexuelle, le dévelop-
pement sexuel et les comportements sexuels transgressifs 
sont au coeur de ses activités en tant que professionnelle. 
En 2008, avec ses collègues, elle a développé le système des 
drapeaux Sensoa comme méthode pour discuter des compor-
tements sexuels transgressifs. L’accueil très positif l’a incitée 
à poursuivre la mise en pratique de cette méthode pour les 
adultes.

D. Geldof, K. Van Acker, G. Loosveldt & 
K. Emmery (red.)

Gezinnen na migratie

Hulpverlening en gezinsbeleid in een superdi-
verse samenleving

Gezinnen, Relaties en Op-
voeding nr. 8
ISBN 978-90-441-3880-1 
NUR 747/752 
17 x 24 cm 
329 blz.
€ 35
verschijnt in mei

De migratie van de voorbije eeuw maakt onze samenleving 
vandaag superdivers. Dat zie je ook in gezinnen. Steeds meer 
kinderen groeien op in gezinnen waar een of beide ouders 
een migratieachtergrond hebben. Steeds meer gezinnen le-
ven over grenzen heen, als deel van transnationale families.

De oorlog in Oekraïne en de nieuwe vluchtelingencrisis zet 
op korte termijn de vraag naar opvang hoog op de agenda. 
Maar wat morgen? Aan welke begeleiding hebben vluchte-
lingengezinnen nood? En ruimer, hoe gaan we om met de 
groeiende diversiteit?

Die superdiversiteit weerspiegelt zich nog onvoldoende in 
het gezinsbeleid. Een zogenaamde universele aanpak houdt 
onvoldoende rekening met de diversiteit van gezinnen of 
gezinsleden. Beleidsmakers doen zo niet altijd recht aan de 
specifieke noden van gezinnen. Het migratie- en asielbeleid 
zet het recht op een gezinsleven voor migranten en erkende 
vluchtelingen onder druk. Hulpverleners zijn zoekende hoe 
ze divers-sensitief kunnen werken op maat van gezinnen.

De Verenigde Naties plaatsten de Internationale Dag van 
het Gezin in 2022 in het kader van ‘Migratie, urbanisering 
en gezin’. Daarom brengen we in dit boek wetenschappers 
en praktijkmensen samen die werken met en over gezin-
nen met een migratieachtergrond, met bijzondere aandacht 
voor vluchtelingengezinnen. Samen onderzoeken we hoe 
hulpverlening en gezinsbeleid beter kunnen inspelen op de 
groeiende superdiversiteit van gezinnen in België, zodat alle 

Het Boekenpodium
Conferenties, lezingen,

boekpresentaties, opleidingen,
tentoonstellingen, ...

www.hetboekenpodium.be 
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gezinnen hun recht op een volwaardig gezinsleven kunnen 
waarmaken.

Uit de Inhoud: 

Woord vooraf: gezinsbeleid in oorlogstijd – D. Geldof, K. Van 
Acker, G. Loosveldt & K. Emmery: Gezinnen na migratie: 
hulpverlening en gezinsbeleid in een superdiverse samenle-
ving – Gezinnen na migratie: superdiversiteit, stedelijkheid 
en transnationaliteit (D. Geldof & R. Vanhaeren: De overgang 
naar een superdiverse samenleving - K. Emmery & D. Geldof: 
Hoe divers zijn gezinnen in België? - M. Timmers, M. Schroot-
en & B. Taspinar: Transnationale gezinnen) – Gezinnen na de 
vlucht (D. Geldof, K. Fournier & K. Van Acker: Vluchtelingen: 
veelbesproken maar weinig gekend? - K. Fournier, K. Van Ac-
ker & D. Geldof: Hoe leven kinderen en gezinnen in de asiel-
opvang? - K. Fournier, M. Groeninck, K. Van Acker & D. Gel-
dof: Ouderschap na de vlucht - P. Debruyne & M. Groeninck: 
Het recht op een gezinsleven. Herinnestelen of vernestelen 
tijdens en na gezinshereniging) – Werken met gezinnen na 
migratie: uitdagingen voor en thema’s uit het werkveld (K. Van 
Acker, C. Wiewauters & K. Fournier: Parentificatie na migra-
tie? - K. Lecoyer & S. Oizaz: Verbindend werken met gezin-
nen in een migratiecontext - H. De Smedt & S. Vandewaerde: 
Meertalige opvoeding start in het gezin: focus op de thuistaal 
- B. Taspinar: Impact van racisme- ervaringen op gezinnen) – 
Gezinsbeleid in een superdiverse samenleving (G. Loosveldt: 
Gezinsbeleid en etnisch-culturele diversiteit: voorbij het belij-
den? – R.-M. van den Bogaard: Obstakels voor vluchtelingen-
gezinnen in hun toegang tot huisvesting, onderwijs en arbeid 
- G. Matthys: Mensen en gezinnen op de vlucht zonder wettig 
verblijf - D. Geldof, K. Van Acker, G. Loosveldt & K. Emmery: 
De dringende nood aan een ont-witting van het gezinsbeleid)

Dirk Geldof, Kaat Van Acker, Gianni Loosveldt en Kathleen 
Emmery (reds.) zijn onderzoekers verbonden aan de Odisee 
Hogeschool. Naar aanleiding van de Internationale Dag van 
het Gezin brengt het Kenniscentrum Gezinswetenschappen 
jaarlijks een publicatie uit.

Met bijdragen van Pascal Debruyne, Hilde De Smedt, Kath-
leen Emmery, Katja Fournier, Dirk Geldof, Mieke Groeninck, 
Kim Lecoyer, Gianni Loosveldt, Geert Matthys, Samira Oizaz, 
Mieke Schrooten, Birsen Taspinar, Miet Timmers, Kaat Van 
Acker, Roos-Marie van den Bogaard, Simonne Vandewaerde, 
Roxanne Vanhaeren en Claire Wiewauters.

A. Gilles 

(h)OREN(dol) ?!

Alle antwoorden op je vragen over tinnitus 

ISBN 978-90-441-3871-9
NUR 740/870 
16 x 24 cm 
ca. 185 blz.
tweekleurendruk
ca. € 21
verschijnt in mei 

Door de nauwe contacten met duizenden tinnituspatiënten 
gedurende de afgelopen jaren werd de auteur één ding heel 
duidelijk: mensen zijn op zoek naar antwoorden op de talrij-
ke vragen die de klacht tinnitus oproept. Wat is tinnitus? Hoe 
heb ik dit gekregen? Is er iets ernstigs aan de hand? Geraak 
ik hier ooit nog van verlost? Deze vragen gaan vaak gepaard 
met ongerustheid en angst. Het niet vinden van antwoorden 
en/of de nodige ondersteuning geeft aanleiding tot nog meer 
vragen, bezorgdheden en angsten. 

15 à 20% van de volwassenen heeft tinnitus. Er bestaat ech-
ter nog steeds geen kant-en-klare, snelle oplossing voor deze 
klacht die voor iedereen werkzaam is. Maar het is wel zeker 
dat tinnitus géén constante last hoeft te zijn en/of te blijven. 
Er bestaat voor elke patiënt absoluut een oplossing om zijn/
haar last te verminderen. Dit boek draagt bij tot belangrijke 
inzichten wat, op zichzelf, therapeutisch kan werken. Het 
vervangt geen gespecialiseerde of geïndividualiseerde tinni-
tusbegeleiding, maar vormt zeker een extra houvast en on-
dersteuning in dergelijk traject. Dit werk beoogt dus vooral 
om een ondersteunend platform te zijn, waarbij vele vragen 
die de lezer heeft omtrent tinnitus duidelijk en eerlijk beant-
woord zullen worden. 

Het boek is een naslagwerk met verklaringen voor het ont-
staan van tinnitus met de vele, moeilijk te begrijpen defini-
ties, onderzoeken en behandelingen. Dit boek is daarmee, 
in de eerste plaats, gericht aan mensen die zelf met tinnitus 
kampen en die op zoek zijn naar informatie. Tevens kan het 
een handige ondersteuning zijn voor hulpverleners (zoals 
huisartsen, Neus-Keel-Oorartsen, audiologen, psychologen 
of kinesisten) die in contact komen met tinnituspatiënten 
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en hen correcte adviezen wensen te verschaffen. Het werk is 
gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten, 
gebracht in een begrijpelijke taal. 

Uit de Inhoud: 

Voorwoord – Hoe dit boek te lezen? – Over tinnitus – Oorza-
ken van tinnitus – Effecten van tinnitus – Dos & don’ts – Tin-
nitusbehandelingen – Laatste tips van patiënten – Wat mee te 
nemen uit dit boek?

Professor dr. Annick Gilles studeerde Audiologische We-
tenschappen aan de Universiteit Gent. Ze vond het verbijs-
terend hoeveel mensen tinnitus hebben en hoe sommigen 
hier echt onder kunnen lijden. In 2011 startte ze daarom een 
doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Antwerpen en deed 
ze onderzoek naar de effecten van lawaaischade en tinnitus 
bij jongeren na luide muziek. Ze behaalde in 2014 de docto-
raatstitel en bleef zich gepassioneerd verder specialiseren in 
tinnitus. Sinds 2018 is ze professor aan de Universiteit Ant-
werpen en Hogeschool Gent en is ze actief in de modules 
rond gehoor voor de geneeskunde en in audiologie opleidin-
gen. Ze is hoofd van de audiologische afdeling op de dienst 
Neus-Keel-Oor en Hoofd-Halsheelkunde in het Universitair 
Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en is de oprichter en bezie-
ler van TINTRA (Tinnitus Treatment and Research Center 
Antwerpen), een internationaal vooraanstaand expertise- en 
onderzoekscentrum omtrent tinnitus. Samen met een gespe-
cialiseerd, multidisciplinair team staat ze bij TINTRA in voor 
de diagnose, begeleiding en behandeling van jaarlijks om en 
bij de 2500 tinnituspatiënten. 

A. Janssens

Zo lukt het

10 praktijktips voor goed basisonderwijs voor 
kinderen in kansarmoede (en alle anderen)

ISBN 978-90-441-3881-8
NUR 840/848 
16 x 24 cm 
ca. 130 blz. + weblink
ca. € 17
verschijnt in juni

Als kinderen opgroeien in kansarmoede is de kans groot dat 
ze de ontwikkelingsmogelijkheden die ze bij geboorte mee-
gekregen hebben onvoldoende kunnen ontwikkelen. Taal-
arme en/of chronisch stresserende omgevingen, problemen 
met het ontwikkelen van een eigen identiteit en een posi-
tief zelfbeeld, en een gebrek aan voldoende goed cognitief 
functionerende rolmodellen, zijn de belangrijkste oorzaken 
waarom kinderen in kansarmoede vaker problemen hebben 
in de basisschool dan kinderen die opgroeien in kansrijke 
omgevingen. 

Het lijkt wel dat ons onderwijs geen algemeen antwoord vindt 
op de vraag wat deze kinderen nodig hebben. Nochtans wordt 
er in de scholen met een groot aantal kinderen in kansar-
moede erg hard gewerkt en staan leerkrachten onder enorme 
druk. Er worden ook nieuwe methodes uitgeprobeerd, maar 
die brengen niet de verwachte positieve resultaten. Wat werkt 
er dan wel? 

Het boek Zo lukt het is het resultaat van een lange zoektocht 
naar wat wel werkt voor de grote groep kinderen, ook voor 
hen die opgroeien in kansarmoede. Het boek geeft 10 prak-
tijktips om het onderwijs voor kinderen in kansarmoede kwa-
litatief en uitdagend te maken, zodat ook hun ontwikkelings-
mogelijkheden zo goed mogelijk benut worden. Deze tips 
blijken ook op het leren van de andere kinderen een positieve 
invloed te hebben. 

 Garant-Studieboekprijs 2022

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 2022 uit.

Meer info blz. 27
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Uit de Inhoud: 

Terug naar de essentie: visie op onderwijs en leren (Visie op 
onderwijs en leren - Leren binnen een onderwijsomgeving 
- Besluit) – De belangrijkste leerproblemen van leerlingen 
in kansarmoede (Waar we als leerkracht weinig aan kunnen 
doen en toch veel mee bezig zijn… - Leerproblemen van leer-
lingen in kansarmoede) – Zo lukt het! (Praktijktips) – Tot slot

Albert Janssens werkte als onderwijzer in het gewone basis-
onderwijs, in het B.L.O. (type 3), in het Bu.S.O. (O.V.3) en als 
praktijklector in de lerarenopleiding (K.H.Leuven). Hij werd 
sinds 1992 trainer in verschillende denkontwikkelingspro-
gramma’s (Feuerstein, Haywood, Greenberg, Klein) en in 
een taalontwikkelingsprogramma (The Hanen Center). In 
1993 richtte hij zijn eigen vormingscentrum Ce.S.M.O.O. op 
en sindsdien geeft hij in binnen- en buitenland vorming en 
coaching. Hij verzorgt pedagogische studiedagen in het ba-
sisonderwijs en is gastlector aan verschillende hogescholen. 
Sinds 2006 verzorgt hij ook vormingen in de kinderopvang. 
Hij schreef verschillende boeken en artikels. De laatste jaren 
richt zijn werk zich vooral op hoe ontwikkelend onderwijs 
kinderen in kansarmoede kan helpen in hun leerproces.

G. Leflot

De implementatiegids

Voor innovaties in het onderwijs

ISBN 978-90-441-3846-7
NUR 840
14,5 x 21 cm 
137 blz.
tweekleurendruk 
€ 17,50
verschenen

De innovatie is te veel werk voor de school Leerkrachten zijn niet 
gemotiveerd om de innovatie te gebruiken Binnen de school wor-
den leerkrachten onvoldoende ondersteund bij de invoering van de 
vernieuwing… 

Dit zijn ongetwijfeld enkele van de problemen waar je als 
schoolinterne of -externe professional betrokken bij de im-
plementatie van schoolse innovaties mee vertrouwd bent. 
Hoewel er heel wat effectieve (preventieve of welzijnsbevor-
derende) schoolse innovaties bestaan, zijn professionals en 
onderzoekers het erover eens dat ze hun doelstellingen niet 
steeds bereiken. Dit is onder meer het gevolg van een ontoe-
reikende implementatie. 

In deze gids krijg je per fase van de implementatie (adoptie, 
invoering en borging) een overzicht van concrete adviezen en 
good practices uit de Vlaamse praktijk om als professional 
de implementatie van innovaties in de school te faciliteren. 
De gids is bedoeld voor elke (schoolinterne of -externe) trai-
ner, coach, procesbegeleider, directeur, zorgcoördinator, leer-
kracht, … betrokken bij het implementatieproces. 

Uit de Inhoud: 

Adoptiefase (Ga op zoek naar de noden van de betrokkenen 
- Creëer een gemeenschappelijke visie - Bied maatwerk aan 
- Weeg voor elke actie de zinvolheid t.o.v. de haalbaarheid af 
- Kies eenvoudige en toegankelijke acties - Laat de potentiële 
gebruikers observeren en uitproberen - Tracht alle betrokke-
nen mee te krijgen, maar niet alles voor iedereen - Informeer 
de betrokkenen over het eigen aanbod - Maak afspraken over 
samenwerking - Benadruk dat de innovatie een prioriteit 
moet zijn - Benadruk dat innoveren tijd vraagt - Benadruk dat 
alle betrokkenen samen beslissen - Bespreek rollen en ver-
antwoordelijkheden - Laat de kostprijs geen drempel zijn) – 
Invoeringsfase (Voorzie ondersteuning van de gebruiker bij 
het invoeren van de innovatie - Pas de innovatie aan aan de 
context - Maak het implementatieproces en de effecten van 
de innovatie zichtbaar - Zet als externe professional samen-
werkingen op met andere organisaties) – Borgingsfase (Raad 
de directie aan de implementatie van de innovatie te blijven 
ondersteunen - Raad de directie aan de rol van de coördina-
tor/werkgroep te formaliseren - Raad aan de implementatie 
te monitoren - Raad aan ondersteuning voor nieuwe betrok-
kenen te voorzien - Help de innovatie levendig te houden).

 

Geertje Leflot is lector en praktijkonderzoeker bij de oplei-
ding Toegepaste Psychologie aan Thomas More Hogeschool 
Antwerpen-Mechelen vzw. Al 10 jaar voert zij praktijkgericht 
onderzoek uit naar de implementatie en effectiviteit van (pre-
ventieve) schoolse innovaties. 

 



Nieuwe boeken I Voorjaar 2022

17

M. Marius 

Daan

Een nieuw leven voor een sok  
met een gaatje

ISBN 978-90-441-3863-4
NUR 766/770
29,7 x 21 cm
44 blz. + weblink
hardcover, geïllustreerd, 
vierkleurendruk
€ 22
verschenen

Wil jij graag spannende of grappige avonturen beleven met 
je eigen sokpop?
Wil je graag een vriendje om geheimen mee te delen of… om 
samen boeken te lezen? 
Wil jij zelf een sokpop knutselen? 
Dan is dit boek voor jou!

Monique Marius heeft in haar lange loopbaan als onder-
wijzeres mogen ervaren hoe verzot kinderen zijn op hun 
zelfgemaakte sokpop. De sokpop is een veilige uitlaatklep 
voor hun emoties: de pop kan blij of verdrietig zijn. Kin-
deren die moeilijk of geen contact met je leggen, verwoor-
den zonder schroom hun gevoelens via de pop. De pop is 
ook hun partner om leerstof te verwerken: bij het lezen 
(bv. toneellezen) krijgt de pop meestal de moeilijkste of 
langste tekst. Kinderen oefenen dubbel, want ze lezen hun 
eigen deel en ook dat van de pop. En als ouders geen tijd 
hebben om thuis mee te oefenen, dan helpt de sokpop. En 
natuurlijk is de sokpop ook gewoon een leuk vriendje om 
alles mee te delen en om leuke avonturen mee te beleven! 
 
Fantasie prikkelen, emoties verwerken, lezen stimuleren… 
de sokpop is MAGIE!

Als muzisch leerkracht beeld heeft Monique Marius een een-
voudige manier bedacht om samen met de kinderen een ei-
gen sokpop te maken. Dit prentenboek bevat ook een duide-
lijk, geïllustreerd stappenplan om je eigen sokpop te maken. 
Via de weblink wordt ook de handleiding en extra materiaal 
ter beschikking gesteld.

Uit de Inhoud: 

Daan, Inleidend verhaal – Stappenplan om je eigen sokpop 
te knutselen

Monique Marius was 42 jaar leerkracht (waarvan 11 jaar mu-
zische vorming-beeld) in het buitengewoon lager onderwijs 
IVIO Salvator in Oostakker-Gent.

J. Peeters

Set ‘DJDJD’ en ‘Dacht je dat je 
dacht?’

   

ISBN 0201162181372
NUR 770/840/848
12 x 19,5 cm
120 + 220 blz.
tweekleurendruk + weblink
€ 35 
verschenen

DJDJD. Een pilootstudie van een vragenlijst over denken, we-
ten en waarheid

DJDJD is de afkorting van de Dacht Je Dat Je Dacht-vra-
genlijst, waarbij men uitgedaagd wordt om te denken over 
denken. Mensen gaan er vaak vanuit dat ze goed denken 
en staan er niet bij stil dat ze denkfouten zouden maken. 
Velen beseffen zelfs niet dat je kan denken over denken! 
DJDJD gaat niet zozeer over welke denkfouten je zelf 
maakt… als je dat al kan weten van jezelf. De lijst trekt 
met zijn 50 items vooral na hoe je denkt over denken. 
Met DJDJD kan je denkfouten leren erkennen en herken-
nen en leer je waarheid en vooral onwaarheid te vinden. 
Twijfelen mag! Er is zelfs een twijfelanalyse beschikbaar. 
DJDJD verwijst natuurlijk naar het boek  Dacht je dat je 
dacht? van Jos Peeters, maar het is niet noodzakelijk het bij 
de hand te nemen, al kan dat wel helpen. In DJDJD worden 
trouwens ook zaken aangesneden die niet in het boek staan. 
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Via een beperkte pilootstudie werd de lijst onderzocht zodat 
ieder ook zijn score kan vergelijken. DJDJD is voor ieder den-
kend mens geschikt! Het boek is er niet alleen voor diagnos-
tisch aangelegde psychologen en filosofen maar is nuttig voor 
scholieren in het middelbaar onderwijs tot academici van al-
lerlei slag en van krantenlezers en journalisten tot psychothe-
rapeuten.

Dacht je dat je dacht? Over denken, weten en waarheid

Mensen denken de hele tijd. We kunnen niet stoppen met 
denken. We vinden trouwens dat we goed denken … maar he-
laas is dit vaak niet zo. Meer nog, ons denken is helemaal niet 
te vertrouwen. Niet zelden maken we denkfouten of ‘biases’, 
systematische intuïtieve vooringenomenheden waar we ons 
meestal niet van bewust zijn. Vaak is dat niet zo erg en werkt 
het automatisch snel denken best goed, maar soms maken 
we cruciale denkfouten die onze oordelen en besluiten on-
dermijnen. Soms zien we het helemaal fout en vergallen we 
er zelfs ons leven mee … zonder het te weten.

Dit boek geeft een overzicht van denkfouten en leert ons ze te 
herkennen, bij anderen en bij onszelf, hoewel dat wat moei-
lijker ligt. Het nodigt uit om niet alles zomaar te geloven, om 
meer te twijfelen en … traag te denken. Zo leer je stil te staan 
bij misleiding en zelfmisleiding. Je leert hoe we de wereld 
zien en hoe we alles onder controle denken te hebben. Zo 
niet, dan kunnen we dat allemaal perfect verklaren … vooral 
met veel achterafkennis. Of er wat aan te doen is, is nog maar 
de vraag. Maar kennisleer en filosofie zullen je helpen te le-
ren leven met twijfel, met toeval en met hopeloze denkfouten. 
Want dacht je echt dat je kon denken over je leven?

Uit de Inhoud: 

DJDJD. Een pilootstudie van een vragenlijst over denken, we-
ten en waarheid
Voorstelling van de vragenlijst – Denken, weten en waarheid: 
van lezen naar lijst – De constructie van de DJDJD – Resulta-
ten – Deconstructie – Discussie – Besluit.

Dacht je dat je dacht? Over denken, weten en waarheid
Denk traag! – To be biased or not to be biased (Zie je! ... Alles 
klopt! – Vraag wat je wil en ik zal antwoorden - Dat ligt toch 
voor de hand!) - WYSIATI – Dacht je dat je dacht dat je geluk-
kig was? – Zwarte Zwanen beslissen over je leven – Is daar 
iets aan te doen?

Jos Peeters, Leuven, is diagnostisch, therapeutisch en gerech-
telijk psycholoog. Hij werkte jarenlang in het Jongerencen-
trum Cidar, een diagnostisch centrum in het jongerenwel-
zijn. Hij geraakte meer en meer gefascineerd door de wereld 
van denken, weten en waarheid.

L. Poelaert

Bedrijfskunde – de essentie

Vierde, herziene druk  
ISBN 978-90-441-3853-5
NUR 800
20 x 25 cm 
814 blz. 
tweekleurendruk
€ 70
verschenen

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

Uit de Inhoud: 

De onderneming – Basisbegrippen van de economie – Finan-
cial Accounting – Management accounting – Investerings-
analyse – Illustratieve cases

Ludo Poelaert is professor bedrijfseconomie, bedrijfsma-
nagement en ondernemerschap aan de UGent, faculteit Toe-
gepaste Wetenschappen.

Tevens staat hij met beide voeten in het bedrijfsleven en leidt 
hij een onderneming die zich toespitst op het coachen van ma-
nagers en zelfstandigen. De ervaring hiervoor haalde hij uit 
zijn verleden als manager in diverse topondernemingen, zo-
als Apple Computer, Air Belgium, Adecco en Barry Callebaut. 
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Ludo deed ervaring op als verkoper, business unit manager, al-
gemeen directeur, vicepresident en afgevaardigd bestuurder. 
Zo leerde hij het ‘management metier’ door en door kennen. 
 
In navolging van zijn eerste boek Financieel beheer voor ma-
nagers, eveneens uitgegeven door Garant, schreef hij dit ba-
siswerk Bedrijfskunde | De essentie.

L. Rolefes-Wesselink &  
Mai-Lin Droste-Stein

Het ACTieve avontuur

ISBN 978-90-441-3870-2
NUR 770/740/766
20 x 27 cm 
24 blz. 
hardcover, geïllustreerd, 
vierkleurendruk + weblink
€ 23,50 
verschenen

Saar wil op avontuur, maar twijfelt, omdat Uil haar waar-
schuwt om maar voorzichtig te zijn. Kat Doedel is dap-
per en gaat alvast vooruit. Saar kiest toch voor de bekende 
weg. Maar het blijft knagen. Haar hart fluistert om wel op 
avontuur te gaan. Met hulp van Olifant leert Saar om niet 
altijd naar Uil te luisteren. Uil wil Saar beschermen, maar 
ook als het eigenlijk niet nodig is. Saar leert goed te kijken 
wat er nu eigenlijk waar is van wat Uil zegt. Zo leert ze naar 
haar hart te luisteren, ondanks dat dit spannend kan zijn. 
 
Het ACTieve avontuur is een verhaal op rijm. Om voor te le-
zen en om zelf te lezen. Het verhaal is gebaseerd op de ACT-
4Kids-methode van Monique Samsen. Bij het boek hoort een 
digitale handleiding, die gedownload kan worden, om metho-
disch mee aan de slag te gaan.

Illustratrice  Mai-Lin Droste-Stein  (1979), woonachtig in 
Borne en moeder van twee kinderen, heeft jarenlang als 
gedragswetenschapper gewerkt in de zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Deze kennis en erva-
ring neemt ze mee als illustrator. In  Het ACTieve Avon-
tuur  heeft ze gekozen voor illustraties die de verbeeldings-

kracht stimuleren en ruimte houden voor eigen interpretatie. 
 
Schrijfster Loes Rolefes-Wesselink (1987), woonachtig in Ol-
denzaal en moeder van twee kinderen, is werkzaam als GZ-
Psycholoog. Ze werkt in de GGZ met kinderen en jongeren 
en heeft kennis en ervaring in omgang met kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid. Loes werd tij-
dens haar opleiding tot gecertificeerd ACT4Kids-therapeut 
geïnspireerd tot het schrijven van  Het ACTieve Avontuur. 
 
De unieke samenwerking tussen Mai-Lin en Loes, waarbij de 
kennis en ervaring op elk ontwikkelingsniveau samenkomt, 
zorgt voor dit prachtige resultaat.

A. Slaets & H. Stroobants 

KleuterKracht

Een praktijkboek voor meer stem, keuze en 
eigenaarschap bij peuters en kleuters

ISBN 978-90-441-3848-1
NUR 840/854
21 x 29,7 cm 
144 blz. 
geïllustreerd, vierkleuren-
druk
€ 23,50
verschenen

KleuterKracht! Een boek met maar liefst achttien interactie- 
en werkvormen die je op weg zetten om de stem, keuze en 
het eigenaarschap van jonge kinderen een plaats te geven bin-
nen de verbondenheid van de groep. Ze zetten in op ‘agency’ 
binnen je dagdagelijkse klaswerking met peuters en kleuters. 
Elke werkvorm is uitgeschreven als een stappenplan met 
een uitgesproken rol voor de kinderen om ideeën en in-
houd aan te brengen, terwijl de structuur in de handen 
van de leerkracht ligt. Op die manier houd je als (aanko-
mende) leerkracht het overzicht, terwijl er toch erg veel 
ruimte is voor de interesses en inbreng van de kinderen. 
Inzetten op agency biedt heel wat ontwikkelingskansen bij 
jonge kinderen. Het heeft een positieve invloed op hun moti-
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vatie, zelfwaarde, probleemoplossende vaardigheden en nog 
veel meer. Het helpt hen op weg om op te komen voor wat ze 
belangrijk vinden, voor zichzelf, maar ook voor anderen, nu 
en ook later. Tegelijk biedt het jou als leerkracht ook kansen 
om de kinderen in je klas nog beter te leren kennen, om zo 
te kunnen inspelen en verder bouwen op wat bij hen leeft. 
In  KleuterKracht  vind je naast de agency-werkvormen ook 
een theoretische en didactische verantwoording die je in 
staat stelt om onderbouwde keuzes te maken in welke werk-
vormen je inzet en hoe je die aanpast naar je eigen context. 
Elke werkvorm werd door peuter- en kleuteronderwij-
zers in de praktijk getest. Hun bevindingen en opmerkin-
gen geven je een concreet en realistisch beeld van wat je 
mag verwachten wanneer je aan de slag gaat met dit boek. 
KleuterKracht is het resultaat van onderzoek in het expertise-
centrum Education & Development van UCLL Research & 
Expertise.

Uit de Inhoud: 

Agency bij jonge kinderen (Wanneer spreken we van agency 
bij jonge kinderen? - Vier pijlers in agency - Wat betekent 
meer agency voor de rol van de leerkracht? - Zet jij voldoende 
in op agency? Enkele hulpvragen) – Werkvormen voor meer 
agency in peuter- en kleutergroepen (Waarom en hoe we tot 
deze werkvormen kwamen - De vertaling van de werkvormen 
naar concrete fiches - De agency-werkvormen) – Positieve 
ervaringen met meer agency in peuter- en kleutergroepen 
(Kansen voor peuters en kleuters - Kansen voor de leerkracht 
- Bevorderen van ouderbetrokkenheid) – Enkele ondersteu-
nende kaders voor een doeltreffende agency-aanpak (Agency 
in een warme en veilige sfeer: enkele handvaten (P. Klein; T. 
Grimmer) - Met diversiteitscompetenties versterk je aandacht 
en respect voor elkaar (E. D’Haveloose) - Eenvoudige interac-
tievormen kunnen agency stimuleren (J. Fisher) - Het parti-
cipatiemodel van H. Shier geeft zicht op het agency-gehalte 
van je (school)werking) – Tot slot: Het belang van vertrouwen 
en geduld

Anne Slaets is lector pedagogische wetenschappen, praktijk-
begeleider en onderzoeker in de Hogeschool UCLL Bachelor 
Kleuteronderwijzer. Ze doet onderzoek naar specifieke the-
ma’s rond het jonge kind zoals opvoedingsrelatie en agency. 
 
Hilde Stroobants is onderzoeker, lector pedagogische weten-
schappen, praktijkbegeleider en nascholingsdocent aan de 
Hogeschool UCLL. Haar focus in onderzoek ligt bij leer- en 
denkprocessen en bij het jonge kind. Ze geeft les in de Ba-
chelor Kleuteronderwijzer.

E.A.P. Steegers & A. Geluk

Vóórdat je zwanger wordt

Wat vrouwen en mannen moeten weten

ISBN 978-90-441-3834-4
NUR 851
20 x 25 cm 
ca. 150 blz. 
geïllustreerd, vierkleuren-
druk
€ 29,99 
verschijnt in juni

Alle vrouwen en mannen met een kinderwens hopen op een 
gezonde baby. De allereerste weken van de zwangerschap 
zijn daarvoor al heel belangrijk. De zorg voor je kindje begint 
daarom niet pas bij een positieve zwangerschapstest, maar 
al vóór de zwangerschap, vóór de bevruchting: preconceptie-
zorg. Dan al kun je ervoor zorgen dat alles gedaan is om zo 
goed mogelijk van start te gaan. En dat kun je zelf doen. Met 
goede informatie ga je aan het werk op de manier die bij jullie 
past. Moeder of vader worden doe je op die manier al voordat 
je zwanger bent. In dit boek lees je daar alles over. 

Met adviezen van: Prof. dr. Yves Jacquemyn (hoofd van de 
afdeling Gynaecologie van het Universitair Ziekenhuis Ant-
werpen) en dr. Attie Go, prof. dr. Joop Laven, prof. dr. Regine 
Steegers-Theunissen (van het Erasmus MC in Rotterdam).

Uit de Inhoud: 

Met preconceptiezorg beter zwanger worden – De eerste we-
ken van de zwangerschap – Verloskundige zorg – Biologieles: 
geslachtsorganen en hoe ze werken – Op wie lijkt ze? – Erfe-
lijkheidsonderzoek – Wanneer ben je vruchtbaar? – Het lukt 
nog niet, wat nu? – Oorzaken bij vrouw en man – Minder 
vruchtbaar: behandeling – ‘Anders’ zwanger worden – Leef-
stijl: alcohol, drugs, roken – Gewicht – Voeding – Infecties: 
soa’s, HIV en … – Zwanger worden met een ziekte – Genees-
middelen – Zwanger: controles en onderzoeken – Waar ga 
je bevallen? – 30-plus ouderschap – Twee of meer – Vroeg-
geboorte – De vorige zwangerschap – Tot besluit – Informatie 
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Prof. dr. Eric Steegers is gynaecoloog en hoogleraar Verlos-
kunde en Gynaecologie in het Erasmus MC in Rotterdam. 
Hij heeft meerdere initiatieven genomen om de verloskundi-
ge zorg te verbeteren, bijvoorbeeld met preconceptiespreek-
uren en met aandacht voor de zwangere vrouwen en gezin-
nen in armoedesituaties. 

Drs. Anjo Geluk is publicist en socioloog. Ze is (mede-)au-
teur van onder meer Het Tweelingenboek en Vroeg geboren. 

Samen schreven ze ook Gezond zwanger worden, het hand-
boek over preconceptiezorg. 

L. Van Hemel & B. Geurden &  
M. Corremans

De verpleegkundige als  
organisator van zorg

Vijftiende, gewijzigde en 
herziene druk: 2022
ISBN 978-90-441-3865-8 
NUR 897
17 x 24 cm 
ca. 315 blz. 
ca. € 26
verschijnt in september 

 
 
Verpleegkunde is een beroep dat volop in beweging is. De 
huidige coronacrisis maakt dat het beroep weer volop in de 
kijker staat. De sterkten en zwakten van het huidige profiel 
doet de verpleegkundige vandaag bijzonder kwaliteitsvol 
werken en tegelijk bijna barsten onder de (maatschappelijke) 
druk.

Enerzijds handelt de verpleegkundige autonoom en is er 
binnen de beroepsgroep de drang naar verdere profilering. 
Anderzijds blijft er de verbondenheid met andere beroepen 
binnen de gezondheidszorg, zoals artsen en andere hulpver-
leners. Dit boek sluit aan bij het professionaliseringsproces 
van het verpleegkundig beroep, waarbij de patiënt de centrale 
figuur is. Voortdurend dringt zich de vraag op:  wat is ver-
pleegkunde, wat is het niet, en: wat is dan de specifieke focus 
van verpleegkunde?

Dit boek is een leidraad bij de beantwoording van deze vra-
gen. Hierbij worden concepten, methoden en modellen uit 
de verplegingswetenschap gebruikt. Het doel is theoretische 
begrippen te vertalen naar de dagelijkse praktijkvoering van 
de verpleegkunde.

Deze nieuwe uitgave besteedt tijd aan de manier hoe het 
evidence-based werken in België is uitgebouwd. Er wordt ge-
toond hoe een verpleegkundige in België toegang krijgt tot 
het best beschikbare bewijs om dit naast de voorkeur van de 
patiënt te kunnen leggen en zo met zijn expertise aan ver-
pleegkundige diagnostiek te doen in de klinische context.  
 
Ze is bedoeld voor de opleiding tot bachelor in de verpleeg-
kunde en vormt meteen ook een goede voorbereiding op de 
opleiding tot academische master in de verpleegkunde en 
de vroedkunde. Ze is tevens een naslagwerk zowel voor ver-
pleegkundigen in postgraduaat en BanaBa-opleidingen als 
voor gezondheidswerkers met belangstelling voor verpleeg-
kundige wetenschappen. De verpleegkundige-in-dienst vindt 
hier een actuele visie op het werk. 

Uit de Inhoud: 

Oriëntatie op de verpleegkunde – Organisatie van de gezond-
heidszorg – Visies in de verpleegkunde – Verpleegkundige 
theorieën en modellen – Integrerende Verpleegkunde (IV) 
– Systematisch Verpleegkundig Handelen (SVH) – Basis-
principes met betrekking tot verplegingstechnieken – Ver-
pleegkundige diagnostiek – Zorgcoördinatie en klinische 
zorgpaden: twee voorbeelden van zorgmanagement – Evi-
dence-Based Practice in de verpleegkundige zorg – Minimale 
Verpleegkundige gegevens (MVG) – Zorglogistiek 

 
Wijlen Lieve Van Hemel was werkzaam als lector verpleeg-
kunde en pedagogisch coordinator aan het Sint-Vincentius-
instituut voor Verpleegkunde in Antwerpen. Na de fusie van 
hogescholen was zij hoofd Opleiding Verpleegkunde van res-
pectievelijk de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen en 
de Katholieke Hogeschool in Mechelen. Zij was geruime tijd 
lid van de Wetenschappelijke Vereniging Voor Verpleegkun-
digen en Vroedvrouwen.

Bart Geurden, verpleegkundige en master gezondheidswe-
tenschappen, doceert aan de Karel de Grote Hogeschool in 
Antwerpen en aan de Universiteit Antwerpen, respectievelijk 
in de opleidingen tot bachelor en master in de Verpleegkun-
de en Vroedkunde. Verder is hij staflid bij CEBAM: Belgian 
Centre for Evidence Based Medicine (Belgian Branche of the 
Cochrane Collaboration) en directeur van BICEP: Belgian 
Interuniversity Collaboration for Evidence-based Practice (A 
Joanna Briggs Collaborating Center). Hij is ook verpleegkun-
dig wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit Ant-
werpen, met als focus ‘malnutritie’.
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Marleen Corremans is afgestudeerd als logopedist en be-
haalde een master in de verpleegkunde en vroedkunde en 
de beroepstitel oncologie. In 2015 ruilde ze het ziekenhuis 
voor een carrière bij KdG waar ze lector werd van de ver-
pleegkundige interventies in de oncologie. Momenteel werkt 
Marleen aan een doctoraat in medische wetenschappen aan 
de Universiteit Antwerpen. In 2020 werd ze directeur van 
de Belgian Interuniversity Collaboration for Evidence-based 
Practice (BICEP: a JBI Affiliated group), een centrum dat aan 
het Joanna Briggs Institute verbonden is.

F. Verneert & Th. De Baets

Folk (Music) Education

Naar een didactiek van de Folk

ISBN 978-90-441-3875-7 
NUR 472/663
17 x 24 cm 
257 blz. 
geïllustreerd, vierkleuren-
druk
€ 26,50
verschijnt in juni

Hoe word je een folkmuzikant? Het is een muzikale en per-
soonlijke reis langs veel verschillende wegen. Folkmuzikant 
worden is een proces waarbij de context van groot belang is: 
de gemeenschap van folkmuzikanten, de inbedding in de tra-
ditie, de sociale beleving van muziek spelen en het leren van 
elkaar.

In dit boek gaan we op zoek ‘naar een didactiek van de folk’. 
We merken immers dat folk meer en meer aandacht krijgt in 
het onderwijs en dit roept vragen op over de eigenheid van 
het leren en onderwijzen van folkmuziek. Deze publicatie 
sluit daarmee aan bij de internationale interesse in popular 
music pedagogies, en wil een bijdrage leveren aan de concreti-
sering van een authentieke vakdidactiek voor de folkmuziek. 
In het boek komen diverse ervaringsdeskundigen aan het 
woord, elk met hun eigen invalshoeken en perspectieven. 

 Garant-Studieboekprijs 2022

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 2022 uit.

Meer info blz. 27

Uit de Inhoud: 

H. Quaghebeur: Voorwoord – F. Verneert & T. De Baets: Naar 
een didactiek van de folk – E. Fraeyman & F. Verneert: How 
to folk up didactics? – P. Van Kerckhoven: All that matters is 
a good tune! – E. Girardon: Zingen van een repertoire uit de 
orale traditie – W. Berlaen: Tussen ‘hit’ en ‘shit’: van eeuwen-
oude songsmeedkunst naar het vak singer-songwriter – L. 
Frans: Een vakdidactiek singer-songwriter – K. Van Craenen-
broek & L. Devyver: Dans en folk zijn één! – B. Bornauw: 
De ‘Ideale Hedendaagse Folkie’ – F. Verneert: Een leven met 
folk: een gesprek met Bart De Cock – B. Bornauw: Het le-
ven zoals het is: oefeningen uit en voor de lespraktijk – P. 
Momberg: Folk in de muziekhogeschool van Malmö – M. 
Van Ransbeeck: Wat kunnen we leren van de Nordic in Folk 
Music? – A. Skrobe: Play together! Didactische principes van 
samenspel – F. Verneert & A. Coriç: Proeven van de wereld 
met Ethno Flanders – H. Dewit: Eindgedachten – D. Pere-
mans: Nawoord

Filip Verneert studeerde pedagogische wetenschappen en 
Jazzgitaar. Hij is doctoraatsonderzoeker aan LUCA School of 
Arts en KU Leuven en directeur van Muziekmozaïek.

Thomas De Baets studeerde muziekpedagogie. Hij is doctor 
in de kunsten en docent aan LUCA School of Arts en KU Leu-
ven. Hij is momenteel opleidingshoofd muziek aan LUCA 
School of Arts.
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A. van Teijlingen

De opgroeidriehoek

ISBN 978-90-8575-092-5
NUR 740/752/766
14,5 x 21 cm 
ca. 150 blz.
geïllustreerd
ca. €21
verschijnt in juni 

Voor kinderen en grote mensen is het in het huidige systeem 
van jeugdzorg en rechtspraak moeilijk om vast te houden aan 
mildheid en vriendelijkheid, terwijl dat toch juist is wat we 
aan onze kinderen willen laten zien en leren. De onmacht 
en het verdriet binnen gezinnen die onder toezicht staan, 
of waarvan de ouders verwikkeld zijn in procedures, komen 
duidelijk omhoog aan de hand van de uitspraken van de kin-
deren. 

Dit boek is bedoeld voor alle grote mensen die te maken heb-
ben met kinderen, professioneel of privé. Het is niet alleen 
een pleidooi om de wereld meer door de ogen van kinderen 
te bezien, maar geeft ook handvatten om vanuit systemisch 

Onder deze imprint verschijnen boeken 

met een heel eigen gezicht:  

egodocumenten, ervaringsverhalen, 

bijzondere getuigenissen of 

eigenzinnige standpunten. 
 

perspectief de wereld van kinderen een klein beetje beter te 
maken. 

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, wordt gepro-
beerd te laten zien dat de enige echte richtlijn binnen recht-
spraak en jeugdzorg, het perspectief van het kind kan zijn. 

Voor mensen in de Jeugdzorg, de rechtspraak, de hulpverle-
ning en het onderwijs, kan dit boek wat fundament bieden te-
gen de eigen onmacht. Voor alle andere grote mensen kan dit 
boek helpen bij het verkrijgen van de moed die soms nodig 
is om de hand uit te strekken naar een kind dat het moeilijk 
heeft. 

Het boek De opgroeidriehoek wijkt af van de abstracte wijze 
waarop deskundigen en beleidsmakers vaak spreken met en 
over kinderen. Het gaat over het dagelijks leven van een kind 
en geeft de boodschap dat iedereen in de gelegenheid is om 
verantwoordelijkheid te nemen. 

Het boek geeft hoop dat ook professionals durven kijken naar 
wat er wel kan, waarbij zo ver mogelijk wordt weggebleven 
van veroordeling. 

Uit de Inhoud: 

Kind (Ooit was ik ook een kind - Excuses aan de kinderen 
- Heimwee, angst en verdriet - Iedereen weet het zo goed - 
In de rechtbank - Buikpijn) – Volwassenen (Over papa’s en 
mama’s die ook maar mensen zijn - It takes a village to raise a 
child - Aan al die grote mensen) – Het systeem (Iedereen een 
plek - Alles is dynamiek - Horizontale en verticale relaties - 
Denken vanuit het systeem: de opgroeidriehoek - Een veilige 
opgroeidriehoek - Ouderafwijzing - Uithuisplaatsing - Paral-
lel solo-ouderschap - Het systeem om het systeem - Het sys-
teem in het systeem) – De jeugdbescherming (Wantrouwen 
als drijfveer - Systeemtrauma - Eén slachtoffer is een drama, 
een miljoen slachtoffers is statistiek) – Mildheid als antwoord 
(Oude wijn in nieuwe zakken: menselijke belangstelling - De 
theorie van common sense - Mildheid) – Ten slotte: wat blijft 
is de liefde

Anneke van Teijlingen is van oorsprong verpleegkundige en 
heeft zich later ontwikkeld als MfN-registermediator binnen 
de rechtbank. Momenteel werkt zij voornamelijk als Bijzon-
dere Curator, zowel in nationale als internationale casuïstiek. 
Zij probeert in haar werk haar systeemtherapeutische oplei-
ding te combineren met haar overtuiging dat een kind nooit 
mag verworden tot een dossier. 



Nieuwe boeken I Voorjaar 2022

24

ZL - Zacht Lawijd

Literair-historisch tijdschrift

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

Abonnementen:
- individueel abonnement: € 40,-
- studenten: € 30,-
- instellingen: € 50,-
Los niet-themanummer: € 12,-

Redactiesecretaris: 
Geert Swaenepoel

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

Kleio

Tijdschrift voor oude talen en antieke culturen

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

Abonnementen:
- particulieren: € 23,-
-  studenten: € 18,-
- instellingen: € 28,-
Los nummer: € 10,-

Hoofdredacteur: Toon Van Houdt
Redactiesecretarissen:  
Kris Delcroix & Koen Vandendries-
sche

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

Filosofie & Praktijk

Praktische problemen in filosofisch perspectief

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

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

Eindredacteur: Ton Vink

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

Het Boekenpodium
Conferenties, 

lezingen,

boekpresentaties, 

opleidingen,

tentoonstellingen, ...

www.hetboekenpodium.be 
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Ruimte & Maatschappij

Vlaams-Nederlands tijdschrift  

voor ruimtelijke vraagstukken

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

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

Hoofdredacteur: Pascal De Decker

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

De gids  
op maatschappelijk gebied

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

Hoofdredacteur: Emmanuel Gerard

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

School- en klaspraktijk

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

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

Hoofdredacteur: Albert Janssens

Dit pedagogisch-didactisch tijdschrift biedt leerkrachten, 
directies, begeleiders lager onderwijs een handreiking bij 
de dagelijkse onderwijsleerpraktijk: achtergrondinformatie, 
visies, vernieuwingen, reflectie. 
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 Garant-Studieboekprijs 2022
www.studieboekprijs.com

Garant-Uitgevers wil uitdrukkelijk aandacht vestigen op het belang van het studieboek 
in het hoger onderwijs. Door het uitreiken van de Studieboekprijs 2022, wil Garant 
de ontwikkeling van nieuwe studieboeken aanmoedigen. De Garant-Studieboekprijs 
wordt sinds 2015 toegekend.

Reglement 

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

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

- de uitgeverij bereiken op uiterlijk 31 juli 2022 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 2022 bestaat uit een geldbedrag van € 2022 en de publicatie van het manuscript door Garant, al 
dan niet na verdere bewerking, plus de jaarlijkse uitkering van een auteurshonorarium volgens de gebruiken van Garant.

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

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

 De uitslag wordt, net als de namen van de juryleden, uiterlijk in oktober 2022 bekend gemaakt.
7.  Door deelname verklaart de inzender zich akkoord met het wedstrijdreglement. Tevens houdt inzending de bereidheid in 

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

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

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

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