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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 2016.  
Hij is ook te bekijken op www.garant-uitgevers.eu

De catalogus 2015-2016 met alle leverbare titels is 
beschikbaar, in papieren versie of op  
www.garant-uitgevers.eu.
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W. Schaeken 

Dubbele moord op  
Martin Luther King, Jr.

Een definitief en historiografisch eindrapport

ISBN 978-90-441-3352-3
NUR 681/697 
geïllustreerd
17 x 24 cm
264 blz.
€ 32,-
verschenen

Martin Luther King, Jr. neemt een voorname plaats in binnen de 
Amerikaanse historiografie. Zijn Nobelprijs voor de Vrede, twee-
honderd eredoctoraten en de oprichting van het King Memorial 
in de federale hoofdstad bevestigen die belangrijke positie. In 
1964 en 1965 bezocht hij Nederland en ontving een ereprijs uit 
de handen van koningin Juliana. Helaas kwam King vroegtijdig 
aan zijn einde. Op 4 april 1968 werd hij vermoord door een rabi-
aat racist. De wereld stond even stil.

Na grondige analyse legt de auteur de verbanden met het histo-
rische moordklimaat en de moordomstandigheden. De rol van 
John Edgar Hoover, de Ku Klux Klan, rechtse groeperingen, de 
oorlog in Vietnam, het racisme in de Deep South gaat hij niet uit 
de weg. Uiteindelijk verbindt de auteur Kings laatste levensjaren 
met zijn personalistische visie en biedt hij een antwoord op de 
vraag naar het levenselixir van Martin Luther King, Jr.

Uit de Inhoud:

Jaar 1968: De dromer onttroond (Mondiaal ongenoegen - Af-
schuwwekkende aanslag) –  Moordklimaat: John Edgar Hoover 
en maffioos Amerika (Directeur van de FBI - Narcist, nativist 
en racist - Bureaucraat, autocraat en politiek opportunist - Ideo-
logische realisaties - Ideologische motieven - Moordklimaat en 
moordcomplotten) – Moordomstandigheden: Vietnam, Washing-
ton, Deep South (Vietnam in het vizier - Vrede op het oog - Wa-
shington in het vizier - Personalistische visie van Martin Luther 
King, Jr. - Pacifistische visie van Martin Luther King, Jr. - Radicale 
King) – Moordaanslag: twee mannen in Memphis, Tennessee (Ja-
mes Earl Ray: rabiaat racist - Martin Luther King, Jr.: adept van de 

armen - Memphis, stad van integratie en segregatie - Eén kogel 
- Motieven van James Earl Ray - Moordonderzoek) – Jaar 2018: De 
droom leeft voort (Er is veel veranderd - Er moet nog veel veran-
deren) – Eindconclusie.

Willy Schaeken is King-deskundige. Hij schreef diverse boeken 
over de Civil Rights Movement en artikels over Kings personalis-
tische theologie. Naast contacten met Kings familie onderhoudt 
hij goede banden met The Martin Luther King, Jr. Research and 
Education Institute aan de Stanford University in San Francisco. 
Hij is leraar aan het Technisch Instituut Heilig Hart in Hasselt.

P. De Rynck & T. Van Houdt

De nieuwe Grieken en Romeinen

Verrassende confrontaties met  
de klassieke oudheid

Kleio-reeks, nr. 1

ISBN 978-90-441-3377-6
NUR 683/697 
17 x 24 cm
227 blz.
€ 27,90
verschenen

De klassieke oudheid leeft, al was het maar in de vorm van ci-
taten, oneliners en oppervlakkige vergelijkingen. Maar leeft de 
oudheid echt? Heeft zij nog iets wezenlijks te vertellen? Of is ze 
een onherroepelijk vreemde plek geworden, een alibi zelfs? 

Dit spitse boek begint waar de kreten en slogans eindigen, bij de 
nuancering. Het is nu geschreven – dat kan nu eenmaal niet an-
ders – en confronteert de hedendaagse mens met Grieken en Ro-
meinen en hun ideeën en emoties. Verrassend? Herkenbaar? Ver-
rassend herkenbaar? Is de oudheid eindelijk dood of is ze alweer 
herboren? Beleven we het einde van een cultuur of een nieuwe 
renaissance? Het boek brengt antwoorden om bij stil te staan.

Uit de Inhoud:

Rare grote wereld (Waren Grieken en Romeinen racisten? - Oude 
vreemdelingen - In de bloedsporen van Alexander? - Romeinse 
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Jongens & Wetenschap - Monsters in wonderland) – Eigen en 
vreemd (Van kijken naar meten - Barbaren komen! - Integratie 
of discriminatie? Antieke gehandicaptenhumor) – Vaut le voyage 
(Hellas en zijn herinneringsplaatsen - Romeinen en hun buiten-
landse zaken - Pompeji, stad van cafés en bordelen? - Bene cacavi. 
Romeinse wc-cultuur - Griekse spelen: winnen of de afgang) – 
Leven en (on)lust (Gezond? Antieke en moderne lichaamscultuur 
- Boer en (hobby)tuinder - Antieke stress - Antiek ‘anger manage-
ment’ - Kindvriendelijke oudheid? - Mooi maar meedogenloos. 
Knapen- en meisjesliefde) – Schone letteren (3000 jaar oude 
tsunami in verzen. Vijf redenen waarom u de Ilias van Homeros 
zult lezen - Carnaval in het tranendal. 2500 jaar komedie - Ovidi-
us, subversieve acrobaat van de liefde - “Ik ben een missionaris.” 
Heidense literatuur van het oude Rome) – Retoriek en politiek 
(Over mietjes en macho’s. Catullus’ kusgedichten - Antieke kunst 
van het beledigen - Antieke mediatraining - Met Cicero op verkie-
zingscampagne - Belegerde stad. Spionage en terreur in het oude 
Rome) – Kunst van het vertalen (Tacitus is venijn. Weerbarstige 
nieuwe vertaling van Vincent Hunink - Ik sterf niet helemaal. 
Horatius van Piet Schrijvers - Doden vermoorden levenden. 
Aischylos’ Oresteia twee keer in het Nederlands - “Zij zijn jong 
en wij zijn oud.” Griekse oudheid van Gerard Koolschijn - Het 
Woord is woord geworden, de kribbe een voederbak. Nieuwe 
Bijbelvertaling) – Tot altijd (Oudheid en moderniteit - Cultuur-
oorlog. Beeldvorming en zelfbepaling in de klassieke studies - 
Verhaspelde oudheid. Seneca voor managers - Iedereen Latijn) 
– Antiek heden (Comeback van Grieken en Romeinen. Gesprek 
met Mary Beard en Tom Holland - Van angst voor de goden verlos 
ons, heer Epikouros - Pure retoriek. Quintilianus leidt moderne 
redenaars op - Wanmoedig. Medea’s van Euripides en Lanoye - 
Griekse dromen, freudiaanse dromen? - Pjonjang en Rome, Ovi-
dius en Kubrick. Impact van de klassieken - Welcome home?).

Patrick De Rynck, classicus, is werkzaam in de cultuur- en erf-
goedsector. Hij schreef en vertaalde een aantal boeken en recen-
seerde publicaties over de oudheid in de kranten De Standaard 
en De Morgen. Toon Van Houdt, classicus en cultuurhistoricus, 
is verbonden aan de KU Leuven, waar hij onder meer receptiege-
schiedenis van de Grieks-Romeinse oudheid doceert. Hij publi-
ceert geregeld in tijdschriften als Kleio en Streven.

M. De Decker

Alles is water

2000 jaar Europese riviervaart

ISBN 978-90-441-3391-2
NUR 680 
17 x 24 cm
geïllustreerd
591 blz.
€ 59,-
verschenen

De internationale rivieren en het gebruik ervan voor transport-
doeleinden speelden een aanzienlijke rol in de politieke en eco-
nomische geschiedenis van Europa en zijn ook vandaag van groot 
belang. Dit boek analyseert deze geschiedenis over een periode 
van ruim 2000 jaar, van de Romeinen tot nu. Het beschrijft de 
eeuwenlange strijd tussen steden en staten voor de heerschap-
pij over de rivieren, met de meer dan 200 jaar durende sluiting 
van de Schelde als triest culminatiepunt en de ommekeer met 
het Scheldedreceet in 1792, in het zog van de Franse Revolutie, 
met afkondiging van vrije scheepvaart voor alle ingezetenen van 
oeverstaten.

Het sindsdien in de internationale orde erkende beginsel van 
de belangengemeenschap van oeverstaten heeft niet belet dat de 
strijd om het vrij gebruik van rivieren ononderbroken is voortge-
gaan. Een strijd waarin sinds 50 jaar ook de Europese instellin-
gen zich zijn gaan mengen, waardoor hij een nieuwe dimensie 
heeft gekregen.

Uit de Inhoud:

Situering – Oudste tijden tot Franse Revolutie – Franse Revolutie 
tot het Congres van Wenen  – Na het Congres van Wenen tot het 
Verdrag van Parijs (1856) – Verdrag van Parijs (1856) tot verkeers-
conferenties van Barcelona en Genève (1921-1923) – Interbellum 
– Tweede Wereldoorlog tot het Verdrag van Rome (1957) – Ver-
drag van Rome (1957) tot heden. 

Marc De Decker studeerde rechten en maritieme wetenschap-
pen. Als advocaat en voorzitter van de Federatie van de Belgische 
Binnenvaart is hij nauw betrokken met de ontwikkelingen in de 
scheepvaart. Aan de Universiteit Gent doceert hij European In-

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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ternational River Law. Voor zijn boek over Europees Internatio-
naal Rivierenrecht (Maklu, 2015) kreeg hij de prijs van de Stich-
ting François Génicot.

G. Blokland

Geloof alleen! Protestanten in 
België: een verhaal van 500 jaar

ISBN 978-90-441-3398-1
NUR 704 
17 x 24 cm
geïllustreerd
ca. 270  blz.
ca. € 30,-
verschijnt in mei

‘Onbekend maakt onbemind’, merkte een evangelist op bij de 
opening van een evangelisatiekapel in Schaarbeek in september 
1900.  Al is dit al meer dan een eeuw geleden, nog steeds zijn 
protestanten,  in al hun verschillende denominaties, vaak onbe-
kenden in België. Velen staan dan ook enigszins terughoudend 
tegenover de kerken van de Reformatie, al vormen zij naast de 
Rooms-Katholieke Kerk en de orthodoxe kerken de derde grote 
familie in het christendom. In 2017 zal het 500 jaar geleden zal 
zijn dat de Hervorming begon.

Dit boek beschrijft de grote lijnen in de bijzondere en opmerke-
lijke geschiedenis van de protestantse kerken in België. Tegelijk 
schetst het ook het verband met belangrijke ontwikkelingen in 
het protestantisme buiten de grenzen, want België is zeker geen 
geïsoleerd gebied. Daarnaast wil het boek ook kennis laten ma-
ken met het gedachtegoed van de protestantse kerken,  zowel op 
theologisch als kerkelijk-praktisch en persoonlijk gebied. Mede 
daarom zijn citaten van belangrijke personages opgenomen. De 
titel verwijst naar een van de bekende slagzinnen van de Refor-
matie:  naast het Sola Scriptura, alleen door de Schrift, en het 
Sola gratia, alleen door genade,  is er het Sola fide,  alleen door 
geloof. Samen vormen ze de basisovertuiging van protestanten in 
al hun verscheidenheid.

Uit de Inhoud:

Voorgeschiedenis – Optreden van Maarten Luther – Begin van de 
kerkhervorming –Vluchtelingengemeenten en de opkomst van 

het calvinisme – Contrareformatie en de godsdienstoorlog in de 
Nederlanden – Protestantse kerken in de Zuidelijke Nederlanden 
einde 16de eeuw – Onder de aartshertogen – Spaanse Nederlan-
den na de Vrede van Munster – Tijdens het Oostenrijks bewind 
– Aanhechting bij keizerrijk en koninkrijk – Koninkrijk België – 
Onder Leopold II – Eerste Wereldoorlog – Tweede Wereldoorlog 
en de heropbouw – Jaren 60, 70 en 80 – Na de Koude Oorlog en 
begin 21ste eeuw.

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

J. Wiersma

Bevrijdingstheologie actueel

ISBN 978-90-441-3385-1
NUR 700 
17 x 24 cm
ca. 310 blz.
ca. € 35,- 
verschijnt in april

Verzet tegen uitbuiting, onderdrukking en kolonialisme begon in 
Zuid-Amerika. Theologen sloten zich erbij aan en schetsten om-
trekken van een theologie van bevrijding. Bevrijdingstheologie 
blijft van cruciaal belang maar haar rol is zo ingrijpend veranderd 
dat je van een paradigmashift kunt spreken. Andere teams, in het 
begin aangevoerd door Dorothee Sölle, staan in het veld, wereld-
wijd. Vaak gaan vrouwen voorop. Zij bekommeren zich om het 
(over)leven van mens en milieu. Ecofeministische spiritualiteit 
voert de boventoon en garandeert nieuw elan. 

De auteur wil de gelederen van de bevrijdingstheologie een hart 
onder de riem steken door nog andere verhalen te vertellen, een 
andere chokma (wijsheid) te verspreiden en andere, niet-theologi-
sche gesprekspartners, zoals Isaiah Berlin, Joachim Gauck, Nel-
son Mandela en Amartya Sen, aan het woord te laten. Onbevangen 
confrontatie met de wereld is het machtsmiddel van bevrijdings-
theologie. Haar macht komt niet uit de loop van een geweer, maar 
van de rondetafel waar zij aanschuift om te dialogiseren, dwars 
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te liggen, vooruit te kijken en te werken aan de transformatie van 
verkeerde, meestal neokapitalische verhoudingen. Wie zich in 
deze zin engageert, is vervuld van toekomstverwachting.  

Uit de Inhoud:

Terreinverkenning (Amartya Sen: wereldwijd stemmen bunde-
len - Verder in het spoor van Sen - Terug naar echte armoede 
- Onthutsende vorm van armoede: civiele armoede - Criterium 1: 
Sabbat- en jubeljaar) – Verkenners (Richard Shaull: zelfredzame 
gemeenschappen contra de gevestigde [wan]orde - Dorothee Söl-
le: grensgebied tussen poëzie en politiek - Criterium 2: Isaiah 
Berlins andere credo - Jürgen Moltmann: theologische strategie 
van de hoop - Criterium 3: Subject gepositioneerd) – Enten van 
Mandela en Gauck (Nelson Mandela - Joachim Gauck - Posttrau-
matische oriëntaties voorbij - Meer posttraumatische oriëntaties 
- Geboren in de nadagen van het kolonialisme) – Verkaveling van 
het terrein: een nieuwe kaart (Interculturele theologie - Dialogi-
sche theologie) – Ethiek van het leven (Inclusie - Menselijk leven 
- Leven kiezen) – Epiloog.

Jurjen Wiersma is emeritus hoogleraar aan de Protestantse Fa-
culteit in Brussel, waar hij ethiek, hermeneutiek en filosofie do-
ceerde. Hij is betrokken bij het Nederlandstalige en het Interna-
tionale Bonhoeffer Werkgezelschap. Verder werkt hij mee aan de 
Etty Hillesum Studies, een project van het EHOC – Etty Hillesum 
Onderzoekscentrum in Middelburg.

H. van Stralen

De literaire apologie, een  
alternatieve verdediging van het 
christendom

ISBN 978-90-441-3403-2
NUR 700 
16 x 24 cm
ca. 130 blz.
ca. € 20,-
verschijnt in mei

Na een lange stilte voelen christenen zich vanaf de negentiende 
eeuw, met name de laatste decennia, geroepen om zich weer te 
verdedigen tegen aanvallen op hun religie.

Dat heeft enerzijds te maken met de opkomst van diverse we-
tenschappelijke bevindingen, anderzijds met een interne crisis, 
zoals recente uitkomsten van diverse rapporten laten zien. Ter-
wijl traditionele apologeten kritiek op het christendom door ‘te-
genspraak’ probeerden te weerleggen, kan men ook een literaire 
lijn vaststellen, waarin het religieuze individu zich veeleer op 
een poëtische wijze ‘uitspreekt’. In deze literaire apologie zoekt 
men niet zozeer de dialoog, maar presenteert men een autonome 
stem die zich op een eigenzinnige wijze over het fenomeen ‘re-
ligie’ buigt. 

Uit de Inhoud:

Situering – Tegenspraak, de apologie in het vroege christendom – 
Uitspraak, de literaire apologie – Het gemak waarmee.

Hans van Stralen studeerde theologie, filosofie, Nederlands en 
algemene literatuurwetenschap in Nijmegen, Amsterdam en 
Utrecht. Hij is als literatuurwetenschapper verbonden aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Utrecht.

V. Neckebrouck

Tussen authenticiteit en  
hypocrisie

De ambiguïteit van rituelen

ISBN 978-90-441-3386-8
NUR 761/705 
16 x 24 cm
ca. 130 blz.
ca. € 20,-
verschijnt in mei

De moderne mens is niet erg tuk op rituelen. Heel wat tijdgeno-
ten kijken er sceptisch, argwanend, geërgerd of met misprijzen 
tegenaan. Men heeft de hedendaagse westerse samenleving kun-
nen beschrijven als ‘virtueel gederitualiseerd’. Zelfs in de katho-
lieke Kerk, het rituele reservoir bij uitstek van de westerse wereld, 
zijn rituelen zwaar in diskrediet geraakt. Rituelen worden geacht 
altijd een bijklank te hebben van gekunsteldheid, valsheid, onop-
rechtheid, hypocrisie.



Nieuwe boeken I Voorjaar 2016

9

In dit boek wordt de relatie tussen ritueel en hypocrisie, wel-
licht voor het eerst, aan een diepgaande antropologische analyse 
onderworpen. Ze brengt een aantal verrassende conclusies aan 
het licht, die een fundamentele herdenking van de betekenis en 
functie van traditionele rituelen mogelijk maakt en meteen hun 
permanente actualiteit in het licht stelt.

Uit de Inhoud:

“Une chose trop oubliée” – In naam van de oprechtheid – Be-
scheiden opzet – Naar de mis in de dorpskerk – Op berenjacht in 
het Hoge Noorden – Rituelen, iconen en hypnose – Stem van de 
betrokkenen – Instrumentaliteit en expressiviteit – Doeltreffend-
heid van rituelen – Dans van de maskers – Afterthought.

Valeer Neckebrouck, doctor in de sociale en culturele antropolo-
gie en doctor in de theologie, is emeritus hoogleraar aan de KU 
Leuven. Hij doceerde ook aan de Universiteit van Tilburg en was 
gastprofessor aan de Universidad Intercontinental van Mexico-
stad. Hij deed jarenlang etnografisch onderzoek in verschillende 
landen van Afrika en Latijns-Amerika. Hij is auteur van een der-
tigtal boeken, etnografische monografieën en theologische es-
says.

J. Peeters

Dacht je dat je dacht?

Over denken, weten en waarheid

ISBN 978-90-441-3375-2
NUR 730 
12 x 19,5 cm
ca. 200 blz.
ca. € 25,-
verschijnt in april

Mensen denken de hele tijd. We kunnen zelfs niet stoppen met 
denken. We vinden trouwens dat we goed denken … maar helaas 
is dit vaak niet zo. Meer nog, ons denken is helemaal niet te ver-
trouwen. Niet-zelden hebben we denkfouten of ‘biases’, systema-
tische 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 denkfou-
ten die onze oordelen en conclusies ondermijnen. Soms zien we 
het helemaal fout en vergallen we er zelfs ons leven mee … zon-
der het te weten.

Dit boek geeft een overzicht van denkfouten en leert die te her-
kennen, bij anderen en ook bij onszelf, hoewel dat wat moeilijker 
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 mislei-
ding en zelfmisleiding. Je leert over 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 achterafken-
nis. Of er wat aan te doen is, is nog maar de vraag. Hoe dan ook, 
als je van dit boek niet beter wordt, dan word je er tenminste wij-
zer van. Wat kennisleer en filosofie zullen  helpen te leren leven 
met twijfel, met toeval en met hopeloze denkfouten. Want dacht 
je echt dat je kon denken over je leven? 

Uit de Inhoud:

Denk traag – To be biased or not to be biased  – WYSIATI – Dacht 
je dat je dacht dat je gelukkig was?  – Zwarte Zwanen beslissen 
over je leven – Denk niet als een psycholoog – Is daar iets aan te 
doen? 

Jos Peeters, diagnostisch, therapeutisch en gerechtelijk psycho-
loog, is verbonden aan Jongerencentrum Cidar in Kortenberg. 
Professioneel is hij vooral begaan met persoonlijkheidsonder-
zoek, met opvoedingsmoeilijkheden bij gedragsmoeilijke adoles-
centen en met omgangsregelingen voor jongeren uit moeilijke 
echtscheidingen. 

Garant-publicaties 

zijn verkrijgbaar

rechtstreeks bij de uitgever,

via de boekhandelaar,

langs vele internetboekhandels. 
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T. Slootweg

Uit de schaduw van de wet

Inleiding tot de esthetica van het recht

ISBN 978-90-441-3346-2
NUR 730 
17 x 24 cm
gebonden
340 blz.
€ 37,90
verschenen

Recht is – net als de religie – een vorm van kunst, volgens de au-
teur. Dit boek traceert en verkent de kunstzinnige en scheppende 
aard van het recht. Het ware recht wordt opgevat als een zoeken 
naar gerechtigheid die als Schoonheid moet worden aangemerkt. 
Deze esthetische benadering neemt afstand van het wijsgerig 
idealisme en het realisme, traditionele denkrichtingen die een 
oneigenlijke en burgerlijke rechtschapenheid entameren. Maar 
ook de vigerende rationalistische rechtsopvattingen, zoals het le-
galisme en het rechtspositivisme, worden bekritiseerd. Door de 
gerechtigheid met de wet en de procedure te associëren, veron-
achtzamen zij eveneens de fundamentele esthetische dimensie 
van het recht. 

Vanuit de ‘religieuze wending’ in de postmoderne filosofie be-
argumenteert de auteur dat de esthetisch-religieuze dimensie 
ook buiten het geloof, in de seculiere sfeer van rechtsfilosofie 
en rechtsgeleerdheid, dieper inzicht verschaft. Onder verwijzing 
naar onder meer Nietzsche, Kierkegaard, Berdyaev en Shestov, 
stelt hij dat niet in de zuivere rede, maar in de dichtkunst, de 
mythe en de religie de meest geschikte aanknopingspunten te 
vinden zijn voor een werkelijkheidsgetrouwe filosofie en weten-
schap. De waarheidsopvatting van de religieuze joods-christelijke 
traditie blijkt van essentieel belang voor de esthetica van moraal 
en recht. Voor recht en rechtsvinding belooft de existentiële es-
thetica bovendien van praktische betekenis te zijn. 

Uit de Inhoud:

Esthetica van de filosofie – Wat is waarheid? – Waarheid als ont-
moeting – Recht en rede. Athene en Jeruzalem over het universe-
le – Recht en liefde. Proeve hunner verhouding bij Plato en Kier-

kegaard – Soevereiniteit, ironie en het goddelijk gebod – Recht 
als de kunst der vergetelheid – Rechtsvinding als schepping en 
kunst – Voor de wet. Rechtsvinding als existentieel en poëtisch 
proces – In de waagschaal.

Timo Slootweg, historicus en filosoof, doceert rechtsfilosofie aan 
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

U. Libbrecht, m.m.v. H. Kimmerle  
& E. Janssens (Red.)

Filosofie zonder grenzen

ISBN 978-90-441-3397-4
NUR 730
17 x 24 cm
ca. 300 blz.
ca. € 35,-
verschijnt in mei

We reizen de aarde rond met het vliegtuig en virtueel via het in-
ternet, maar doen we dit ook in ons denken? Trekken filosofie 
en filosofieonderwijs zich niet al te vaak terug binnen de veilige 
grenzen van het westers wereldbeeld? Wordt het niet tijd dat wij 
de anderen leren begrijpen of dat we ons door hen laten inspire-
ren?

Dit boek geeft een kijk op de rijkdom van de levensbeschouwe-
lijke diversiteit die zich mondiaal heeft ontwikkeld. Het bundelt 
de basisideeën van belangrijke, niet-westerse filosofische tradi-
ties in China, India, Afrika, bij de indianen, in de islam en in het 
jodendom. Via een heldere analyse van de basisuitgangspunten 
leidt het in de verschillende interpretaties van leven en werkelijk-
heid in. Het model voor comparatieve filosofie van Ulrich Lib-
brecht vormt de basis van waaruit onder meer de verhoudingen 
tot de natuur, tot het mysterie en tot de wetenschap onderzocht 
worden. De droom die erdoorheen schemert, is een wereldfiloso-
fie die alle waardevolle elementen integreert, die leidt tot nieuwe 
perspectieven op zingeving, tot oprechte interesse en verzoening 
en uiteindelijk tot een ‘nieuwe mens’.
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Uit de Inhoud:

Oosterse filosofie (China - India - Japan) – Theontische filosofie 
(Islamitische filosofie - Joodse filosofe - Christelijke filosofie) – 
Ethnofilosofie (Indianen - Afrikaanse filosofie) – Comparatieve 
filosofie (Spinoza en de oosterse filosofie - Verlichting in een 
comparatief licht). 

Ulrich Libbrecht was hoogleraar sinologie, Chinese filosofie en 
comparative philosophy aan de KU Leuven. Hij was ook gastpro-
fessor aan de universiteiten van Antwerpen en Gent. Hij is de 
stichter van de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen 
en de Stichting Filosofie Oost-West in Utrecht. Heinz Kimmerle 
was hoogleraar filosofie en interculturele filosofie aan de Eras-
mus Universiteit Rotterdam en gasthoogleraar aan verschillende 
Afrikaanse  universiteiten. Els Janssens doceert aan de LUCA 
School of Arts / Associatie KU Leuven en aan de School voor 
Comparatieve Filosofie Antwerpen.

H. Oosterling & R. Schepen (Red.)

Doordenken doorwerken

Intercultureel en ecosociaal denken en doen

Liber Amicorum prof. dr. Heinz Kimmerle

ISBN 978-90-441-3368-4
NUR 730 
17 x 24 cm
198 blz.
€ 23,-
verschenen

Er zijn alternatieve en nieuwe wegen nodig om met de grote en 
complexe thema’s uit onze huidige tijd om te gaan. Als basis geldt 
‘een ontwerp’ uit een boek dat zijn tijd ver vooruit bleek te zijn. 
In “Entwurf einer Philosophie des Wir. Schule des alternativen 
Denkens” uit 1983 schetste Heinz Kimmerle (op 15 januari 2016 
plots overleden) al de urgentie om ons denken te veranderen. Een 
radicaal andere verhouding tot de wereld, tot elkaar en tot onszelf 
is noodzakelijk. Kimmerle schetst een ontwerp voor een filosofie 
van het ‘wij’.

Meer dan dertig jaar later is in het denken van vele mensen een 
kantelpunt bereikt. Oude manieren van denken bieden geen uit-
weg meer. We lopen vast. Niet alleen is de urgentie van intercul-
tureel filosoferen groter dan ooit, er is tevens behoefte aan een 
integrale ecofilosofie of ecosofie. Vijftien filosofen, die vanuit ver-
schillende invalshoeken in de praktijk van alledag werken, bui-
gen zich over deze kanteling. De noodzaak die zij al eerder vanuit 
het filosoferen aanvoelden, daagt hen nu uit die nieuwe wegen in 
kaart te brengen. Ze laten onder meer zien dat denken en doen, 
theorie en praktijk niet tegenover elkaar staan, maar elkaar voort-
durend versterken.  

Uit de Inhoud:

Op weg (B. Tarawally: Tussen wij en ik - H. Haenen: Humor als 
levensteken. Ironie van een geschiedenis - S. Oluwole: Weten-
schappelijke en rationele basis van humanisme - D. van Norren: 
Ubuntu, de Aarde en wij. Op weg naar een duurzame ontwik-
kelingsvisie) – Onderweg (A. Koranteng-Kumi & R. Schepen: 
Vluchteling in onszelf - S. Metselaar & G. Widdershoven:  Dia-
loog aan de grond. Grenzen van intercultureel verstaan in de 
medische praktijk - T. Rahimy & P. Molendijk: Uitvluchten bij 
een foto. Aantekeningen bij een betrokken xenologie) – Nieuwe 
wegen (S. van Tuinen: Filosoof en priester. Drama van het ressen-
timent en de politieke rede - M. Schuilenburg: Naar een positieve 
inbedding van veiligheid in een hybride wereld - R. de Brabander: 
Strijd tegen zelfgenoegzaamheid - A. Griffioen: Ecosofie en de 
meent. ‘Wij’ voorbij privaat en publiek - H. Oosterling: Hoeveel 
wijsheid kunnen wij nog begeren? Ecorelationeel doendenken 
als kernstuk van een mediale verlichting) – H. Oosterling & R. 
Schepen: Uitleiding: denken werkt door.

Henk Oosterling is hoofddocent filosofie aan de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam en al decennialang initiator, organisator en 
uitvoerder van succesvolle maatschappelijke projecten waarin hij 
zijn denken in daden omzet. Renate Schepen publiceerde recent 
samen met Heinz Kimmerle Filosofie van het verstaan. In haar 
werk verbindt zij verschillende denkwijzen, mensen en discipli-
nes, met in het bijzonder aandacht voor stemmen van buiten het 
dominante discours.

Het Boekenpodium
Conferenties, 

lezingen,

boekpresentaties, 

opleidingen,

tentoonstellingen, ...

www.hetboekenpodium.be 
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C. Van Kerckhove & E. Heyvaert

Van de wereld

Filosofische reisimpressies van gebruiken,  
rituelen en sjamanisme 

ISBN 978-90-441-3379-0
NUR 761 
17 x 24 cm
gebonden
geïllustreerd
vierkleurendruk
436 blz.
€ 69,-
verschenen

Dit filosofisch reisboek toont in woord en beeld hoe verschillende 
culturen, in Afrika, Oceanië, Azië en Amerika, hun gebruiken tot 
op vandaag nog steeds beleven. Zelden werden gebruiken, ritu-
elen en sjamanisme uit zoveel verschillende landen in één boek 
verzameld. De vele foto’s illustreren het boeiende leven van de 
volkeren die de auteurs hebben ontmoet. Dit boek is een geheel 
andere reisgids dan gebruikelijke gidsen.

Aan de basis van elke cultuur ligt een menselijke natuur die aan-
geboren en universeel is. Dat wil niet zeggen dat elke cultuur tot 
die menselijke, universele, aangeboren cultuur is te reduceren. 
Wel een feit is dat gegeven deze universele natuur er voor elke 
cultuur afzonderlijk aangeleerde waarden en normen, gedragin-
gen, sociale verhoudingen, gebruiken en rituelen zijn. 

Uit de Inhoud:

Goed om weten – Reizigers – Waarover we het zullen hebben 
– Waarover we het nauwelijks zullen hebben – Afrika (Togo - Be-
nin - Ghana - Burkina Faso - Mali - Ethiopië - Kenia) – Oceanië 
(Kiritimati/Kiribati - Wallis & Futuna - Samoa - Tonga - Salo-
monseilanden - Trobriand-eilanden - Alotau - Provincie Nieuw-
Ierland - Provincie Noord-Solomon - Vanuatu - Tuvalu-eilanden 
- Nieuw-Brittannië - Irian Jaya) – Azië (Sulawesi - Japan - Guizhou 
- Noord-Thailand - Noord-Vietnam - Myanmar - Bangladesh - Ne-
pal - India) – Amerika (Groenland - Cuba  - San Blas - Amazone-
gebied - Peru - Bolivia).

Els Heyvaert is beeldend kunstenares en illustrator. Christian 
Van Kerckhove, docent aan de Hogeschool Gent, is wetenschap-
per en filosoof met een bijzondere interesse voor de wijsgerige 

antropologie. Zij zijn veelgevraagde sprekers en hebben een uit-
gebreide antropologische privécollectie. 

I. Beljaars

Body Politics

The Social Production of Difference in the 
Dutch Kizomba Dance Scene

Spinhuis

ISBN 978-90-5589-311-9 
NUR 653 
15,4 x 24 cm
88 blz.
€ 19,50
verschenen

De kizomba-dans ontstond in Angola en wint aan populariteit in 
Nederland sinds 2011. 

Benieuwd naar de wijze waarop deze culturele transmissie de 
Hollandse opvattingen van zichzelf en anderen beïnvloedt, on-
derzoekt de auteur in dit boek de sociaal-culturele productie 
van verschil onder Nederlandse autochtonen in de Nederlandse 
kizomba-dansscene, hoofdzakelijk in relatie tot allochtonen van 
Afrikaanse afkomst. 

Uit de Inhoud:

Theoretical Framework – Methodology – Kizomba in The Ne-
therlands – Disciplining the Body. An Ethnographic Study on the 
Dance Studio – Policing the Body. An Ethnographic Study of the 
Night-club – Conclusion.

Ine Beljaars studeerde culturele antropologie en ontwikkelings-
sociologie aan de Universiteit Leiden. Zij was onder meer werk-
zaam bij Amnesty for Women en Plan International Duitsland. 
Momenteel werkt ze aan haar promotieonderzoek over salsa- en 
kizombaculturen in Europa.
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K. Van Balen & A. Vandesande (Eds.)

Heritage Counts

Reflections on Cultural Heritage Theories and 
Practices

A series by the Raymond 

Lemaire International Centre 

for Conservation, KU Leuven

ISBN 978-90-441-3330-1
NUR 680 
GPRC
20 x 25 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
322 blz.
€ 49,-
verschenen

Het idee dat erfgoed een kapitaal van onvervangbare culturele, 
sociale en economische waarde is, was al aanwezig in het Euro-
pees Handvest van het bouwkundig erfgoed van de Raad van Eu-
ropa in 1975. Vandaag krijgt dit discours almaar meer aandacht 
op de onderzoeksagenda. Hoewel erfgoed altijd al erg gewaar-
deerd werd, zou, volgens sommigen, de huidige belangstelling 
voor erfgoed te danken zijn aan de democratisering en toegeno-
men belangstelling voor erfgoed in onze maatschappij. Anderen 
beweren dan weer dat de schaarse middelen die wereldwijd voor 
het beheer en de instandhouding van erfgoed worden uitgetrok-
ken, een goede reden zijn om er meer aandacht aan te besteden.

Dit boek is ontstaan uit een internationale conferentie (Leuven, 
2015) van het Raymond Lemaire International Centre for Con-
servation van de KU Leuven. Het illustreert de drang naar voor-
uitgang en vraag naar meer onderzoek en vorming. Meteen geeft 
het een eerste antwoord met onderzoek, gevalstudies en overwe-
gingen over het effect van erfgoed die een leidraad en inspiratie 
kunnen vormen voor het beleid. De bevindingen zijn onderver-
deeld in drie grote blokken: het paradigma bepalen; effectbeoor-
delingen: onderzoek, methoden en praktijk; het samengaan van 
beheer, behoud en duurzame ontwikkeling van erfgoed.

Uit de Inhoud:

Framing the paradigm – Impact assessments: research, methods 
and practices – Linking management, conservation and sustaina-
ble development.

Koen Van Balen is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Ingeni-
eurswetenschappen van de KU Leuven, waar hij onder meer di-
recteur is van het RLICC – Raymond Lemaire International Cen-

tre for Conservation. Aziliz Vandesande, M.Sc. in Conservation 
of Monuments and Sites, was verbonden aan de UNESCO field 
office in Amman en is nu doctoraatsonderzoekster bij het RLICC.

Publiceren bij Garant?
Telefoneer of zend een mail 

met uw voorstel,

bij voorkeur in een vroeg stadium.

www.garant-uitgevers.eu

Garant-publicaties 

zijn verkrijgbaar

rechtstreeks bij de uitgever,

via de boekhandelaar,

langs vele internetboekhandels. 

Garant-Studieboekprijs 2016

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 2016 uit.

Zie blz. 34
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S. Van Damme & P. Foré

De Polders mee-maken

Bouwstenen voor beeldkwaliteit in de polders 
tussen Nieuwpoort en Diksmuide

ISBN 978-90-441-3401-8
NUR 901 
23 x 31 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
ca. 200 blz.
ca. € 35,-
verschijnt in mei

De auteurs houden een pleidooi voor ruimte als een subjectieve 
en emotionele plek zoals mensen die zien en beleven.

Het boek biedt een gids om aan de hand van bouwstenen, recep-
ten en ingrediënten samen te werken aan de verbetering van de 
beeldkwaliteit van het landschap. Een grondige analyse van de 
polders op basis van acht ingrediënten voor beeldkwaliteit geeft 
inzichten in hoe en waarom het landschap is gegroeid tot hoe het 
er nu uitziet. Vervolgens reikt het boek met eenvoudige schetsen 
en illustratieve beelden elementen aan om mee te werken aan 
een mooier polderlandschap. Als casus gelden de polders tussen 
Nieuwpoort en Diksmuide, met de IJzer.

Uit de Inhoud:

Inleiding (Grondhouding- Andere kijk op het landschap - Front-
zate als aanleiding - Polders mee-maken - Aan de slag) – Bouw-
stenen voor beeldkwaliteit (Immens gevoel voor ruimte - Te veel 
is te veel - Gedeelde ruimte - Hoe groen is groen? - Verhalen voor 
onderweg - Subtiele leesbaarheid - Er is meer dan je ziet - Land-
schap als leidraad) – Recepten en ingrediënten voor beeldkwali-
teit (E40 als lijn - IJzer rijk geaccentueerd - Leesbare wegen - Dor-
pen en stadsranden met polderidentiteit - Waterlopen als dragers 
- Hoeves en vrijstaande bebouwing als groene eilanden - Erfgoed 
als lokale getuige - Frontzate als belevingsas).

Sylvie Van Damme, doctor in de stedenbouw en de ruimtelijke 
planning en gespecialiseerd in landschapsontwerp, doceert aan 
de School of Arts van Hogeschool Gent. Pieter Foré, master in 
landschapsarchitectuur en planning, is verbonden aan dezelfde 
School. Daarnaast is hij zelfstandig landschapsarchitect. 

H. Siebens

United colors of beton

Stedelijke ruimte als ethische vraagstelling

ISBN 978-90-441-3374-5
NUR 755 
16 x 24 cm
geïllustreerd  
ca. 200 blz.
ca. € 25,-
verschijnt in april

Tussen de Vlaamse steden bevinden zich nog wel rurale gebieden, 
maar die worden almaar kleiner. De problematiek van de stede-
lijke ruimte vinden we niet langer enkel in steden, maar ook in de 
kernen van grotere dorpen. Architecten en urbanisten inspireren 
zich aan wat elders in de wereld door vedetten en grote bureaus 
in hun branche wordt gerealiseerd. Stadsmarketing is een vast ge-
geven geworden, maar ook dat leidt vaak tot kopieergedrag van 
andere steden. Recent raken ook heel wat ‘gewone burgers’ actief 
betrokken bij allerlei stedenbouwkundige projecten, van protest-
acties tot juridische discussies die soms jarenlang aanslepen. 

Dit boek reikt ethische handvatten aan die helpen te bepalen of 
de overheid (vanuit haar politieke overwegingen), de experts (van-
uit hun specialistische kennis en met hun rapporten die vaak vol 
niet te controleren data staan) of de betrokken burgers (vanuit 
hun eigen ervaringskennis) in een concreet dossier het gelijk aan 
hun kant hebben. Ze kunnen helpen voorliggende projecten en 
voorstellen te evalueren en bij te sturen. In die zin kunnen alle 
betrokkenen inspiratie opdoen. Daartoe kijkt de auteur van bui-
ten de discipline naar het fenomeen ‘stedelijke ruimte’. En dit 
vanuit zijn eigen specialisme: de ethische reflectie. Op zoek naar 
een antwoord op de vraag wat en hoe de inrichting van onze ste-
delijke ruimte (ethisch) verantwoord maakt.

Uit de Inhoud:

Op zoek naar de leefbare stad (Stad, probleemgebied van eerste 
orde - Naar een esthetische, postmoderne stedenbouw - Over-
gang van modern naar postmodern) – Stedelijke ruimte & ethiek, 
ethiek van de stad (Ethische reflectie over stedenbouwkundige 
projecten - Ethisch fenomeen stad - Contouren van een ethiek 
van de stad - Algemeen belang - Whistleblowing - Actie voeren 
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op een verantwoorde wijze - NIMBY - Ethische visie op de stede-
lijke ruimte) – Reflectie op enkele stedelijke problemen (Armoe-
devraagstuk: toch nog steeds - Ondermaats stedelijk onderwijs 
- Toerisme: risicofactor nummer één - Knelpunt mobiliteit) – Wat 
biedt de toekomst van de stad?

Herman Siebens, doctor in de onderwijswetenschappen, advan-
ced master in business ethics en master godsdienstwetenschap-
pen, is algemeen directeur van Scholengroep Ringscholen in 
Vlaams-Brabant. Hij heeft ettelijke publicaties over beroeps- en 
bedrijfsethiek op zijn naam. Hij gidst rondleidingen in Brussel, 
Antwerpen, Brugge, Gent en Parijs. Hij is medestichter en actief 
lid van ALB – Architectuur-Liefhebbers Boom.

Groot woononderzoek  
Vlaanderen

Themanummer Ruimte & Maatschappij. 
Vlaams-Nederlands tijdschrift voor ruimtelijke 
vraagstukken

Jaargang 7, nummer 2

ISBN 978-90-441-3420-9
geïllustreerd
vierkleurendruk
98 blz.
€ 19,- los nummer
€ 49,- particulierenabon-
nement (4 nummers)
€ 65,- instellingenabon-
nement
verschenen

In opdracht van de Vlaamse overheid werden 10.000 gezinnen 
bevraagd over hun woonsituatie, woonwensen en woonuitgaven. 
Bij de helft van deze gezinnen vond ook een grondige screening 
van de woning plaats volgens een methodiek die gebaseerd is op 
de kwaliteitsnormen van de Vlaamse overheid.

In dit themanummer bespreken onderzoekers van het Steun-
punt Wonen de voornaamste vaststellingen. Welke trends zien 
we op de Vlaamse woningmarkt? Wat zijn de verschillen tussen 
woningen van eigenaars, private huurders en sociale huurders? 
Hoe evolueert de woningkwaliteit en hoe is het gesteld met de 
evolutie van de energie-efficiëntie van de woningen? 

Uit de Inhoud:

G. Tegenbos: Het is niet wat het is, maar wat je ermee doet – 
S. Winters: Heeft Vlaanderen de vastgoedcrisis doorstaan? – K. 
Heylen: Profiel van de deelmarkten, woonuitgaven en betaal-
baarheid – L. Vanderstraeten, K. Van den Broeck & M. Rycke-
waert: Kwaliteit van de woningen – G. Verbeeck & W. Ceulemans: 
Evolutie van de energie-efficiëntie van woningen en impact van 
socio-economische huishoudkenmerken – E. De Vos: Waar is de 
schaamte gebleven?

Hoofdredacteur van Ruimte & Maatschappij is Pascal De Decker. 
Hij doceert aan de Faculteit Architectuur van de KU Leuven en 
leidt er de onderzoeksgroep HaUS – Housing and Urban Stu-
dies. Hij is ook verbonden aan de Universiteit Gent.

M. Timmers

Generaties onder één dak

Succesvol samenwonen in een kangoeroe-, 
zorg- en meergeneratiewoning

ISBN 978-90-441-2691-4 
NUR 755/748 
17 x 24 cm
ca. 200 blz.
ca. € 25,-
verschijnt in mei

Meergeneratiewonen zit in de lift. Steeds vaker delen twee of 
zelfs drie generaties een woning. Er zijn immers heel wat voor-
delen: gratis babysit en boodschappendienst, een buffer tegen 
eenzaamheid, een warme zorg in moeilijke tijden. Maar er zijn 
ook risico’s: minder privacy, een zorglast die te zwaar wordt enz.

Dit boek geeft een uitgebreid zicht op alle aspecten van het meer-
generatiewonen: de woning, de financiële aspecten (naar Bel-
gisch recht), het zorgen voor elkaar, het omgaan met conflicten, 
enz. Het bevat waardevolle juridische en fiscale informatie maar 
geeft ook concrete tips om zaken samen te bespreken en aan te 
pakken. Bovendien delen twintig gezinnen hun ervaringen met 
deze vorm van wonen. Daarmee is het boek een gids voor ieder-
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een die overweegt om in een dergelijke woning te gaan leven én 
een eyeopener voor mensen die daar nu al wonen. 

Uit de Inhoud:

Zoveel families, zoveel vormen (Vormen van meergeneratiewo-
nen - Waarom samenwonen met meer generaties? - Meergenera-
tiewoningen: van alle tijden en alle culturen - Voor- en nadelen) 
– Woning (Betekenis van wonen - Eengezins-, meergezins- of 
zorgwoning?  - Samen huren, kopen of een woning schenken - 
Architectuur en inrichting van een meergeneratiewoning) – Zorg 
voor het huishouden en voor elkaar (Zorg, respect en overleg - 
Privacy - Ouder wordende ouders - Opvoeden van kleinkinderen 
- Betrokkenheid van andere familieleden - Afspraken maken - 
Spanningen en conflicten) – Financiële kant (Ambigue rol van 
geld - Zonder extra zorg - Mét extra zorg - Vervangingsinkomens 
en pensioen - Andere financiële en fiscale zaken - Financiële af-
spraken vastleggen).

Miet Timmers is docent aan Odisee Hogeschool, Opleiding Ge-
zinswetenschappen in Brussel en erkend bemiddelaar. Ze ver-
diept zich in het samenspel tussen generaties in families en or-
ganisaties. 

I. Makay & L. Reinders

Het gemankeerde (t)huis

Een visuele antropologie over de woon- 
praktijken van ouderen in Brussel

ISBN 978-90-441-3380-6
NUR 764/758 
16 x 23 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
ca. 190 blz.
ca. € 25,-
verschijnt in april

Deze publicatie is een visueel-antropologische studie van de 
woonpraktijken van zelfstandig wonende ouderen in Brussel. 
Aan de hand van interviews en fotografische reportages onder-
zoekt het boek hoe ouderen hun alledaagse leefwereld structu-
reren en vormgeven, en daarmee inspelen op lichamelijke en 
geestelijke beperkingen en obstakels in de woning en de publieke 

ruimte van de stad. Welke copingstrategieën hanteren ouderen 
om hun woonomgeving leefbaar en werkzaam te maken? Welke 
betekenissen kennen oudere mensen toe aan hun woning en 
woonomgeving? Het boek gaat over concrete praktijken van toe-
eigening waarmee ouderen hun woonomgeving inrichten en tot 
thuis maken. Hoe zij hun boodschappen doen, waar en hoe zij 
eten, hoe zij met fysieke obstakels omgaan, hoe zij sociale net-
werken vormen en hoe hun alledaagse leefwereld zich verhoudt 
tot die van instituties en professionele hulpverleners.

Dit beeldboek heeft als intentie een fijnmaziger inzicht in de zin-
tuiglijke leefwereld van ouderen te verwerven door de alledaagse 
woonomgeving vanuit hun perspectief te bekijken, door met hen 
om de tafel te zitten en op pad te gaan.

Uit de Inhoud:

(Im)mobiel lichaam – Visuele antropologie – Huiselijk territori-
um – Belichaamde ruimte – Tactieken van aanpassing – Privacy-
regulering – Institutionalisering van private ruimte – Publieke 
ruimte.

Isabelle Makay, visueel antropoloog en documentairemaker, geeft 
les aan de Design Academy Eindhoven. In haar werk onderzoekt 
ze hoe we via het gebruik van visuele methodes, zintuiglijke 
kennis kunnen creëren en begrijpen. Leeke Reinders, cultureel 
antropoloog, is verbonden aan de Faculteit Bouwkunde van de 
Technische Universiteit Delft, waar hij ook promoveerde. Hij 
richt zich op het leggen van creatieve verbindingen tussen etno-
grafisch stadsonderzoek en de praktijk en theorie van (interieur)
architectuur, stedelijk ontwerp en stedenbouw. 

N. Engelen & B. van Alphen

Ouderen met karakter

Reeks: Senioren in de maat-

schappij, nr. 3

ISBN 978-90-441-3394-3
NUR 748/897
17 x 24 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
ca. 130 blz.
ca. € 20,-
verschijnt in april

Centraal staat de samenhang van persoonlijkheid en ouder wor-
den. Het boek geeft informatie over de vorming van de persoon-
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lijkheid in de jeugd en de persoonlijkheidsontwikkeling tijdens 
de levensloop. In zes hoofdstukken wordt toegewerkt naar de 
interactie tussen het karakter en veroudering. Speciale aandacht 
bestaat er voor problemen bij het ouder worden die samenhan-
gen met persoonlijkheidsproblematiek.

De auteurs beschrijven praktijksituaties en recente wetenschap-
pelijke inzichten op dit intrigerende terrein van de psychologie 
en psychiatrie. Het boek is bestemd voor een breed publiek van 
geïnteresseerden, maar in het bijzonder voor mensen die werk-
zaam zijn in de welzijns- en gezondheidszorg voor ouderen.

Uit de Inhoud:

Wat is karakter? – Vanuit het levensloopperspectief – Complexe 
karakters in de praktijk – Nog wel te behandelen? – Naastbetrok-
kenen – Nieuwe ontwikkelingen – Afsluitende casus.

Noud Engelen, psychogerontoloog, is directeur van Mondriaan 
Ouderen in Heerlen-Maastricht. Bas van Alphen, gezondheids-
zorgpsycholoog, is programmaleider bij Mondriaan Ouderen in 
Heerlen-Maastricht en bijzonder hoogleraar Klinische ouderen-
psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. 

K. Baert   

Mijn kind mishandelt me

Oudermishandeling

ISBN 978-90-441-3405-6
NUR 770/895 
16 x 24 cm
ca. 80 blz.
ca. € 15,-
verschijnt in mei

Kinderen die hun ouders mishandelen is een fenomeen dat meer 
voorkomt dan men zou denken. Veel literatuur en onderzoek be-
staat er niet over. Dit hoeft niet te verwonderen. Het is een onder-
werp dat we niet graag onder ogen zien, gewoon omdat het niet 
hoort dat kinderen ouders op een of andere manier terroriseren 
en zeker niet dat ze slaan.

De auteur beschrijft deze situaties op een zeer bevattelijke en 
concrete wijze. Alle aspecten komen aan bod. De rode draad in 
het boek is Christof, een vader van 45 jaar, die door zijn zoon 
Dieter, 17 jaar, zowel fysiek, psychologisch, verbaal als financieel 
wordt mishandeld. Het boek is bestemd voor iedereen die te ma-
ken heeft met deze problematiek of er meer over wil weten.

Uit de Inhoud:

Gezin – Definities – Verschillende types – Niveaus – Wie en wat? 
– Vermoeden – Verklaringen – Wat te doen? – Gevolgen voor de 
mishandelde ouder.

Met voorwoorden van prof. dr. Wim Van den Broeck en prof. em. 
dr. Ingrid Ponjaert- Kristoffersen, beiden Vrije Universiteit Brus-
sel, en prof. dr. Annemie Desoete, Universiteit Gent.

Karl Baert, master in de pedagogische wetenschappen en in het 
onderwijsmanagement, is inspecteur bij het Vlaamse onderwijs. 
Hij is (mede)auteur van diverse uitgaven over leer-, ontwikke-
lings- en gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren.

L. Driesen

Kaat wil niet meer op bezoek

Het ouderverstotingssyndroom

ISBN 978-90-441-3389-9
NUR 848/773 
16 x 24 cm
ca. 150 blz.
ca. € 20,-
verschijnt in april

Als een kind na de echtscheiding geen contact meer wil met een 
van zijn ouders,… Het PAS – Parental Alienation Syndrome of 
het ouderverstotingssyndroom is een begrip dat ingeburgerd is 
bij onder meer hulpverleners en juristen die zich met echtschei-
ding bezighouden. Niettemin wordt het begrip ook bekritiseerd. 
Het ouderverstotingssyndroom is niet alleen moeilijk te defini-
eren, het is nog veel moeilijker vast te stellen en te behandelen. 
Het komt bij heel wat vechtscheidingen voor en mag beschouwd 
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worden als een van de ergste loyaliteitsconflicten en zelfs als een 
vorm van kindermishandeling.

Hoe kan het ouderverstotingssyndroom worden vastgesteld? Zijn 
er juridische of psychologische oplossingen? En omdat de ouders, 
de ex-partners, veruit het grootste aandeel hebben in het ouder-
verstotingssyndroom, rijst de vraag of we niet beter spreken van 
het ex-partnerverstotingssyndroom… Dit boek is geschreven voor 
hulpverleners, juristen, ouders en allen die te maken hebben met 
echtscheiding, vechtscheiding en ouderverstoting. Ook voor de 
grootste slachtoffers, de kinderen.

Uit de Inhoud:

Hoe het ouderverstotingssyndroom te begrijpen? Kaat wil niet 
meer bij papa op bezoek (Wat is het ouderverstotingssyndroom? 
- Ouderverstotingssyndroom anders bekijken? - Verloop van het 
verstotingsproces - Vechtscheiding - Ouderverstotingssyndroom 
vaststellen - Ex-partner Alienation Syndrome) – Hoe het ouder-
verstotingssyndroom aanpakken? (Juridische maatregelen - Psy-
chologische hulpverlening aan beide ouders samen? - Psycho-
logische hulpverlening aan elke ouder apart? - Psychologische 
hulpverlening aan de kinderen? - Tips voor een schone schei-
ding).

Ludo Driesen, klinisch kinder- en jeugdpsycholoog en gedragsthe-
rapeut, is verbonden aan het Centrum Geestelijke Gezondheids-
zorg Limburgs Instituut voor Therapie en Integrale Personenzorg, 
Campus Noord-Limburg in Overpelt. Hij heeft diverse boeken 
over geestelijke gezondheidszorg en over opvoeding op zijn naam.

J. Knot-Dickscheit, J. Thoburn  
& E.J. Knorth (Eds.)

Supporting Children when  
Providing Services to Families  
Experiencing Multiple Problems

Perspectives and evidence

International Journal of 

Child and Family Welfare / 

Special issue

Volume 16, Number 1/2
ISBN 978-90-441-3378-3 
ISSN 1378-286X
NUR 875/777 
16 x 24 cm
ca. 135 blz.
ca. € 20,-
verschijnt in maart

Onderzoekers, hulpverleners en beleidsmakers willen de vragen 
van multiproblem-gezinnen beantwoorden met een begripvolle 
en hulpvaardige aanpak bij de ouders, de kinderen en hun leef-
omgeving. Welke diensten richten zich op kinderen en wat is 
hun effect op het kind en op het hele gezin?

Dit themanummer speelt in op de behoefte aan meer praktijkge-
richte kennis. In het eerste deel focussen de bijdragen op hulp-
programma’s aan multiproblem-gezinnen waarbij de positie en 
de belangen van de kinderen voorop staan. In het tweede deel 
komt vooral empirisch onderzoek aan bod over de interventie-
programma’s die deze gezinnen steunen bij het omgaan met de 
dagelijkse uitdagingen, om zo te voorkomen dat een kind uit huis 
geplaatst wordt.

Uit de Inhoud:

Introduction (E.J. Knorth, J. Knot-Dickscheit & J. Thoburn: Sup-
porting children when providing services to families experiencing 
multiple problems: Perspectives and evidence on programmes) 
– Perspectives (T. Tausendfreund & J. Knot-Dickscheit: Children 
in families experiencing multiple problems: Advancing a main 
challenge - B.M. Daniel: Authoritative practice with child neglect: 
Integrating family support and child protection) – Evidence (I. 
Busschers & L. Boendermaker: Safety for children first: Focus on 
children in Intensive Family Case Management - M. Brandon, P. 
Sorensen, J. Thoburn, S. Bailey & S. Connolly: Turning points or 
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turning around: Family Coach Work with ‘troubled families’ - S. 
Rodrigues, M. Alarcão & L. Sousa: PoupArte: A collaborative pro-
gramme to empower low-income vulnerable families - A. Zeira, 
C. Canali, T. Vecchiato & J. Thoburn: Services to prevent children 
coming unnecessarily into care: A cross-national perspective - H. 
Damen & J.W. Veerman: The more the better: Adherence to pro-
gramme elements of Families First in the Netherlands reduces 
the risk of out-of-home placement).

Jana Knot-Dickscheit is docent aan de Universiteit Groningen, 
Departement Orthopedagogiek. June Thoburn is emeritus 
hoogleraar aan de School of Social Work, University of East An-
glia. Erik J. Knorth is emeritus hoogleraar aan de Universiteit 
Groningen, Departement Orthopedagogiek.

W. Faché (Red.)

Jongereninformatie-  
en -advieswerk

ISBN 978-90-441-3370-7
NUR 740/766 
17 x 24 cm
269 blz.
€ 29,90
verschenen

Jongeren hebben op hun weg naar volwassenheid informatie-
behoeften en problemen die duidelijk verschillen van die van 
volwassenen. Deze specifieke behoefte wordt beïnvloed door de 
psychische en lichamelijke ontwikkeling van jongeren. De nood-
zakelijke informatie houdt verband met hun dagelijkse levens-
situaties, om zich te oriënteren in hun leefwereld of keuzes te 
maken of om problemen op te lossen. In talrijke sectoren, die op 
grond van hun functie direct contact hebben met jongeren, zo-
als jeugdwerk, jeugdhulpverlening, bibliotheken, onderwijs enz. 
bestaat reeds lang aandacht voor deze informatie- en hulpvragen 
van kinderen en jongeren. Maar vaak op een (te) impliciete wijze.

In dit handboek worden alle aspecten van het jongereninforma-
tie- en -advieswerk behandeld. Het focust op de doelgroep, de 
motiveringen, de diagnostiek en de hulpverleningsprincipes en 
-methodes van deze werkvorm in Nederland en Vlaanderen. De 

auteurs behandelen de ontwikkelingen en diverse visies op dit 
gebied, systematisch, geïntegreerd en allesomvattend. Het boek 
besteedt niet alleen aandacht aan de actuele praktijk, maar ook 
aan de evolutie van de jongereninformatie en adviesfunctie en 
aan mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Het is bestemd voor 
iedereen die, als professional of vrijwilliger, betrokken is bij jon-
gereninformatie en -advies.

Uit de Inhoud:

W. Faché: Jongereninformatie- en -advieswerk – W. Faché: Ont-
staan en evolutie van jongereninformatie- en -adviescentra – L. 
Serrien & K. Stas: Jongerenonthaal binnen Centra voor Algemeen 
Welzijnswerk – G. Redig: Jeugd(werk)beleid en jeugdinformatie 
van de Vlaamse gemeentebesturen – J. Metz: Informatie en ad-
vies in het Nederlandse jongerenwerk – W. Faché: Nederlands 
concept “JIMMY”, jongereninformatiemedewerker – W. Faché: 
Motiveringen van initiatiefnemers van innovatieve vormen van 
jongerenhulpverlening in de VSA, Canada en West-Europa – W. 
Faché: Jongereninformatie- en adviescentra zijn een voorbeeld 
van sociale innovatie – I. Van Hecke & S. Beelen: Aard en de toe-
gankelijkheid van laagdrempelige jongerenhulpverlening – W. 
Faché: Wanneer en hoe doorverwijzen? – R. Soenen: Informatie-
praktijken van stadsjongeren uit sociale en etnisch-culturele min-
derheden – W. Faché: Ondersteuning van de deskundigheidsbe-
vordering – P. Verdonck, L. Ostyn, M. Michielsen & S. Iserbyt: 
Jeugdinformatiebeleid van de Vlaamse Overheid en rol van De 
Ambrassade – P. van der Kreeft, J. Jongbloet, J. Schamp, T. Van 
Havere & A. Coone: Waar zoeken kinderen, tieners en jongeren 
informatie? – W. Faché: Van folders via jongerengidsen naar een 
jongerenwebsite – W. Faché: Participatie van medewerkers in het 
jongereninformatie- en adviesbeleid van een organisatie.

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.

Garant-Studieboekprijs 2016

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 2016 uit.

Zie blz. 34
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P. Heyndrickx

Contextuele counseling  
in de praktijk

Het risico nemen opnieuw te geven

ISBN 978-90-441-3373-8
NUR 770 
16 x 24 cm
ca. 215 blz.
ca. € 25,-
verschijnt in maart

Een counselor is een professioneel psychosociaal hulpverlener 
met een hulpverlenende, begeleidende of opvoedkundige op-
dracht. Hij heeft binnen zijn mandaat bijzondere aandacht voor 
het psychische en relationele welzijn van zijn cliënten. Daartoe 
zal hij binnen zijn opdracht therapeutische inzichten, vaardighe-
den en attitudes passend aanwenden. De contextueel counselor 
is opgeleid in de benadering van Ivan Boszormenyi-Nagy. Hij zal 
deze visie op de mens als relationeel wezen in zijn hulpverlenend 
handelen integreren.

Het boek toont hoe de praktijk van contextuele counseling er op 
de werkvloer uitziet. Het bevat theoretische inzichten, beschrij-
vingen van praktijksituaties en concrete tips voor contextueel 
procesmatig werk in een functie als psychosociaal hulpverlener 
of begeleider. Hoe werk je meerzijdig partijdig? Hoe formuleer 
je erkenning? Hoe werkt actie? De auteur geeft ook aan hoe de 
persoon van de counselor zichtbaar wordt in zijn werkstijl. Hij 
schrijft vanuit zijn eigen kennis en ervaring maar hij deed ook 
een beroep op acht contextueel opgeleide counselors.

Uit de Inhoud:

Contextuele counseling (Wat is counseling? - Contextuele coun-
seling - Parentificatie - Proces in dialoog) – Praktijk (Centrum 
voor Leerlingenbegeleiding - Medisch-Pedagogisch Centrum 
voor kinderen met een handicap - Pedagogische Begeleidings-
dienst - Observatie en Behandelingscentrum voor jongeren met 
gedrags- en emotionele problemen - Team Partnergeweld Cen-
trum Algemeen Welzijnswerk - Openbaar Centrum voor Maat-
schappelijk Welzijn - Dagcentrum Bijzondere Jeugdzorg - Thuis-
begeleidingsdienst Bijzondere Jeugdzorg). 

Paul Heyndrickx is master in de godsdienstwetenschappen en 
opgeleid als systemisch en contextueel psychotherapeut en coun-
selor. Hij heeft ruime werkervaring in het contextueel werken, 
met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare men-
sen. Hij is opleider contextuele hulpverlening, begeleiding en 
counseling bij Balans/VSPW – Vormingsleergang voor Sociaal 
en Pedagogisch Werk in Gent.

V. Van Hove

Ont-moeten

Ondersteuning aan mensen in  
maatschappelijk kwetsbare leefsituaties

ISBN 978-90-441-3366-0
NUR 740 
16 x 24 cm
89 blz.
€ 14,-
verschenen

Hulpverleners staan steeds meer onder druk. De intensieve in-
formatiedoorstroming, de hoge verwachtingen om de problemen 
snel en zo efficiënt mogelijk op te lossen, het hoge aantal cliënten, 
het toenemende administratieve werk zijn een dagelijks gegeven. 
Er mag geen tijd verspild worden. Maar juist in die zogenaamde 
‘verspilde’ tijd kunnen hulpverleners tijd maken voor een ge-
sprek of een spel met hun cliënt. Dit zijn momenten waarin ech-
te ont-moeting plaatsvindt. Dan worden bouwstenen gelegd voor 
een warme, duurzame en wederkerige relatie in tijden van lief en 
leed. Deze samenwerkingsrelatie vormt het fundament om met 
de cliënt samen te zoeken hoe zijn levenskwaliteit kan toenemen. 

De auteur nodigt hulpverleners, management, cliënten en hun 
netwerk uit om stil te staan bij deze samenwerkingsrelatie, ge-
kleurd door warmte, betrokkenheid en authenticiteit. Het boek 
geeft vele voorbeelden, tips, suggesties en handvatten die met-
een bruikbaar zijn voor cliënt en hulpverlener, zeker ook voor de 
hulpverlener-in-spe.

Uit de Inhoud:

Cliënt en hulpverlener ontmoeten elkaar – Bouwstenen voor een 
warme relatie – Je hoofd met je hart verbinden – Team en organi-
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satie als bedding voor de relatie – Kwaliteit van leven  – Factoren 
die de relatie kunnen bedreigen – Ont-moeting in de samenle-
ving.

Vera Van Hove is docent orthopedagogiek aan de Faculteit Mens 
en Welzijn van Hogeschool Gent. Ze was werkzaam in de sector 
voor personen met een verstandelijke beperking. Ze geeft gere-
geld praktijkgerichte voordrachten aan professionals en ouders.

E. Frans, K. De Wilde, K. Janssens,  
W. van Berlo & O. Storms

Buiten de lijnen

Sensoa-Vlaggensystem voor kinderen  
en jongeren met bijzondere behoeften

Box: Handleiding & Kaartenset

ISBN 978-90-441-3376-9
NUR 848/865 
Handleiding
17 x 24 cm
geïllustreerd
ca. 230 blz. 
Kaartenset | 34 steekkaarten 
met situaties & 4 werk-
kaarten
geïllustreerd
vierkleurendruk
€ 58,- | setprijs in opbergbox
verschijnt in april

Hoe beoordeel je seksueel gedrag van kinderen en jongeren? Ma-
ken we verschillende overwegingen indien de jongere een lage 
intelligentie heeft? Of wanneer hij al eerder een slachtoffer van 
misbruik werd? Of het zelf pleegde? Is hij van origine Turks of 
Nederlands, kijken we dan anders naar zijn gedrag? Gaan we jon-
gens anders beoordelen dan meisjes?

Deze publicatie biedt een antwoord op vragen omtrent seksueel, 
al dan niet grensoverschrijdend gedrag van kwetsbare kinderen 
en jongeren in situaties die precies wegens het kind of de context 
complex zijn. Het is een verdere verdieping van het handboek 
‘Vlaggensysteem. Reageren op seksueel (grensoverschrijdend) 
gedrag van kinderen en jongeren’ (Frans & Franck, Garant, 2010 
en 2014). Verdieping verwijst vooral naar de meer kwetsbaar ge-
achte kinderen en jongeren, met name jongeren met een beper-
king of jongeren die een seksueel trauma hebben meegemaakt, 
naar de ontwikkelingsaspecten ‘gender’ (sekse, seksuele oriënta-

tie en seksuele identiteit) en ‘cultuur’ en de mate waarin ze een 
invloed hebben op de seksuele ontwikkeling van deze jongeren of 
op de verwachtingen en attitudes van begeleiders. 

Uit de Inhoud:

Bedoeling – Structuur – Sensoa-Vlaggensysteem gebruiken bij 
de doelgroep kwetsbare kinderen en jongeren – Werken met de 
methodiek (Inschatten en beoordelen van het gedrag - Reageren 
op seksueel gedrag - Als de gewone aanpak niet volstaat) – Uitda-
gingen, behoeften en competenties van professionals – Situaties 
– Normatieve lijst.

Onderbouwing

ISBN 978-90-441-3396-7
NUR 848/865 
17 x 24 cm
ca. 165 blz.
€ 25,-
verschijnt in april

Eerst omschrijft dit boek gezond seksueel gedrag en de seksuele 
ontwikkeling. Seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinde-
ren en jongeren wordt gesitueerd in zijn functie of betekenis bin-
nen de ontwikkeling. Wat zijn de belangrijkste bouwstenen voor 
een gezonde (seksuele) ontwikkeling?

Ziet de seksuele ontwikkeling er anders uit bij kinderen en jon-
geren in complexere (probleem)situaties, bijvoorbeeld wanneer 
er sprake is van beperking en/of trauma? Wat weten we over het 
voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in relatie 
tot de aspecten beperking, trauma, gender en cultuur? Wat zijn 
de risico- en beschermingsfactoren en wat zijn de aanknopings-
punten voor begeleiding in de vorm van een krachtenveldana-
lyse? Hoe kunnen gender en cultuur de seksuele ontwikkeling en 
het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag beïnvloeden? 
Hoe zijn voor de begeleider competenties en visie te ontwikkelen, 
afspraken te maken, weerstanden en mythes weg te werken?

Uit de Inhoud:

Inleiding (Seksuele gezondheid van kinderen en jongeren - Fac-
toren van invloed - Ontwikkeling als kader - Belang(rol) van de 
emotionele ontwikkeling - Bouwstenen voor een gezonde seksu-
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ele ontwikkeling - Zelfdeterminatie en motivatie tot groei - Sek-

sueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik - Defini-

ties - Ervaringen van kinderen en jongeren - Risicofactoren en 

beschermende factoren - Mate van ernst - Krachtenveldanalyse 

op niveau van de doelgroep) – Vier ontwikkelingsaspecten nader 

bekeken (Beperking - Trauma - Cultuur - Gender, sekse, identi-

teit en seksuele oriëntatie) – Structureel werken met het Sensoa 

Vlaggensysteem (Structurele factoren seksuele ontwikkeling - Sa-

menvattend krachtenveldanalyse structurele factoren).

Erika Frans, sociaal agoog en gezondheidspsycholoog, is be-

leidsmedewerker en trainer preventie bij Sensoa – Vlaams exper-

tisecentrum voor seksuele gezondheid, gevestigd in Antwerpen. 

Karen De Wilde, orthopedagoog en seksuoloog, heeft expertise 

omtrent kinderen en jongeren met een beperking, seksuele vor-

ming en beleidsontwikkeling. Kristin Janssens, sociaal-cultureel 

antropoloog, is senior projectleider, onderzoeker en ontwikkelaar 

bij Movisie – Kennis en aanpak van sociale vraagstukken, met ze-

tel in Utrecht. Willy van Berlo, psycholoog, werkt als coördinator 

nationale programma’s bij Rutgers – Kenniscentrum op het ge-

bied van seksualiteit, eveneens gevestigd in Utrecht. Oka Storms, 

cultureel antropoloog, is adviseur en onderzoeker bij Movisie. 

F. Morisse & A. Došen (Red.)

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

Instrument voor assessment

ISBN 978-90-441-3367-7
NUR 848 
17 x 24 cm
124 blz.
 € 23,-
verschenen

Emotionele ontwikkeling is een sleutelbegrip in de beeldvorming, 
assessment en ondersteuning van mensen met een verstandelijke 
beperking. Anton Došen ontwikkelde een eerste experimenteel 
SEO – Schema voor schatting van het niveau van de Emotionele 
Ontwikkeling. Op basis daarvan ontwikkelden Vlaamse experten 
in samenwerking met SEN – Steunpunt Expertisenetwerken – 
een volwaardige Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised 
(SEO-R, 2012) en een handleiding. Op basis van feedback van cli-
nici en experten werd de schaal nu grondig aangepast en bewerkt 
tot SEO-R². De schaal kan afzonderlijk worden gebruikt, maar ze 
is tegelijk een onderdeel van het SEN-SEO-project.

Dit project gaat uit van de eigen sterkte en mogelijkheden van 
mensen met een verstandelijke beperking en van hun omgeving 
om aangepaste ondersteuning te bieden.

Uit de Inhoud:

Schema – Schaalontwikkeling – Doelgroep – Doelstellingen (Op-
bouw van de schaal - Domeinen - Invalshoeken) – Gebruik van de 
schaal (Algemene opmerkingen - Richtlijnen voor afname) – Psy-
chometrische kenmerken (Onderzoek m.b.t. psychometrische 
eigenschappen van de SEO - Onderzoek m.b.t. psychometrische 
eigenschappen van de SEO-R - Onderzoek m.b.t. psychometri-
sche eigenschappen van de conceptversie van de SEO-R²) – Afna-
meformulier – Begrippenlijst.

Bestellen?
Bel, mail, fax, schrijf

Bestelbon op blz. 41

of www.garant-uitgevers.eu

Garant-Studieboekprijs 2016

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 2016 uit.

Zie blz. 34
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Filip Morisse, orthopedagoog, is verbonden aan het Psychiatrisch 
Centrum Dr. Guislain in Gent en aan het E-QUAL – Expertisecen-
trum Quality of Life van de Hogeschool Gent. Hij geeft ook advies 
en opleiding in diverse voorzieningen en diensten in Vlaanderen 
en Nederland. Anton Došen, (kinder)psychiater, was onder meer 
bijzonder hoogleraar met opdracht ‘Psychiatrische aspecten van 
verstandelijke handicap’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen 
en directeur ‘Behandeling’ van De Wendel in Oostrum. 

Het boek is zowel los als in het SEN-SEO-pakket verkrijgbaar. Het 
pakket bestaat uit:
- F. Morisse, A. Došen (Red.),  SEO-R². Schaal voor Emotionele 

Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking – Re-
vised²

- L. Claes, K. Declercq, L. De Neve, B. Jonckheere, J. Marrecau, F. 
Morisse, E. Ronsse, T. Vangansbeke (Red.),  Emotionele ontwikke-
ling bij mensen met een verstandelijke beperking – Handleiding 

- L. Claes e.a.,  Set van 4 schema’s bij Emotionele ontwikkeling bij 
mensen met een verstandelijke beperking 

- G. Vignero, De draad tussen cliënt en begeleider. De emotionele 
ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen 
met een verstandelijke handicap

ISBN SEN-SEO-pakket 978-90-441-2851-2
NUR 848
in opbergmap
€ 79,-
verschenen

D. Lootens, m.m.v. T. Tromp & T. Bos

Inclusief verhalend werken met 
mensen met een verstandelijke 
beperking

Een gids voor professionals en beleidsmakers

ISBN 978-90-441-3388-2
NUR 848/752 
16 x 24 cm
114 blz.
€ 19,-
verschenen

Steeds meer mensen met een verstandelijke beperking verruilen 
de instelling voor een plaats in de lokale gemeenschap. Daardoor 

worden zij uitgedaagd om een eigen netwerk uit te bouwen en 
te integreren in hun nieuwe leefomgeving. Tellen ze werkelijk 
mee als volwaardige burgers? Is er een luisterend oor voor hun 
verhaal? Blijft het, met alle goede bedoelingen, opnieuw bij ‘zor-
gen voor hen’ of ontstaat er ook een ‘leven met elkaar’? Inclusief 
verhalend werken is bedoeld als oefenplaats, vrijplaats of ‘tussen-
ruimte’ voor maatschappelijke integratie. Het is een plek waar 
projectpartners zichzelf kunnen uitdrukken en wederkerige re-
laties aangaan. Bij inclusief verhalend werken volstaat het niet 
om een levensboek te maken of een biografische paragraaf in te 
vullen. Mensen met een verstandelijke beperking nemen het nar-
ratief project en de sociale actie die erop volgt zelf mee in handen. 

Het boek nodigt professionals uit om hun visie en hun praktijk 
rond levensverhalen te verbreden en te verdiepen. Het geeft in-
zicht in de nieuwste ontwikkelingen binnen disability studies en 
inclusive research. Het biedt concrete handvatten om zelf inclu-
sief verhalend aan de slag te gaan. 

 Uit de Inhoud:

Professioneel werken met levensverhalen: verbreding en ver-
dieping (T. Tromp: Enquête: Verspreiding en gebruik van ver-
haalmethoden in de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking -  Reflectie op de enquête - Inclusief verhalend wer-
ken) – Inclusief verhalend werken: leren van Inclusive Research 
(Levensverhalen en Inclusive Research - Inclusive Research: 
leerervaringen voor inclusieve verhalende projecten - T. Bos: In-
termezzo, Verjaardagsfeest) – Inclusief verhalend werken in de 
praktijk – Waarom kiezen voor inclusief verhalend werken?

Met Voorwoord van Thijs Tromp, directeur van Reliëf, christe-
lijke vereniging van zorgaanbieders, gevestigd in Woerden.

Dominiek Lootens is vormingsverantwoordelijke bij Caritas Ant-
werpen en stafmedewerker bij Caritas Vlaanderen, gevestigd in 
Brussel. Daarnaast is hij gastdocent aan de PTHV – Philoso-
phisch-Theologische Hochschule in Vallendar en vicevoorzitter 
van SIPCC – Society for Intercultural Pastoral Care and Counsel-
ling, met zetel in Düsseldorf. Hij is een pionier in het opzetten 
van trainingen rond het werken met levensverhalen met mensen 
met een verstandelijke beperking. 

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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G. Van Hove, A. Schippers, M. Cardol & 
E. De Schauwer (Red.)

Disability Studies in  
de Lage Landen 

Onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen 
rapporteren over hun projecten die  
gebaseerd zijn op Disability Studies

ISBN 978-90-441-3402-5
NUR 848
17 x 24 cm
geïllustreerd
ca. 300 blz.
ca. € 35,-
verschijnt in april

‘Disability’ gaat in oorsprong terug naar een fenomeen dat ont-
staat wanneer iemand met een beperking/stoornis/label op een 
negatieve manier geconfronteerd wordt met gebouwde, fysieke, 
sociale, georganiseerde en culturele omgevingen. Dergelijke op 
zijn minst onaangename confrontaties ontstaan omdat een groot 
deel van de huidige samenleving gespiegeld wordt aan wat een 
‘normaal’ persoon wordt genoemd.

Disabilty studies scholars zijn lange tijd blijven hangen in een 
modellenstrijd. De laatste tijd wordt echter een heel andere dis-
cussie gevoerd. Het gaat immers om een complex en relationeel 
probleem met vele armen. Precies dit geheel wordt in dit boek 
vanuit diverse invalshoeken geanalyseerd. 

Uit de Inhoud:

G. Van Hove, M. Cardol, A. Schippers & E. De Schauwer: Situering 
– I. Baart & R. Maier: Successen en dilemma’s – L. Claes: Interpre-
tatieve, creatieve onderzoeksmethoden – S. Hoppe: Participatie in de 
samenleving. Kritische blik op het streven naar geluk en onafhan-
kelijkheid – L. De Couvreur, W. Dejonghe, J. Detand & R. Goosens: 
Changing together wile making together – R. Hendriks, A. Hendrikx, 
I. Kamphof & A. Swinnen: Goede verstaanders. Wederzijdse articula-
tie en de stem van mensen met dementie – I. Bramsen & M. Cardol: 
HBO-studenten gezondheidszorg ontmoeten met een verstandelijke 
beperking – M. Hoogsteyns & H. van de Horst: Voorbij verbergen of 
vieren. Bewerken van het uiterlijk van hulpmiddelen door gebruikers 

– T. Goethals: Performatieve en deregulerende kracht van verhalen 
– E. L. de Vos & A. Schippers: Bouwen in buurten. Proefproject Inclu-
sieve Stripheldenbuurt – S. Sergeant & L. Verreyt: Dialoog ondertiteld 
met beelden – M. de Meulder: Art. 24 VN-Verdrag Personen met een 
handicap en dove gebarentaligen – M. van Trigt, K. De Munck, E. 
De Schauwer & M. Verstichele: (Dis)abilities op het werk. Inspire-
rende verhalen van verpleegkundigen, vroedkundigen, ingenieurs en 
leraren – J. Kool, J. Boumans, M. Visse, I. Bramsen & T. Teunissen: 
Ervaringskennis binnen disability gerelateerd onderzoek – H. van 
Lieshout: Kracht van samenwerking met ervaringsdeskundigen in 
onderzoek – I. Van de Putte & E. De Schauwer: Van participatief naar 
participerend onderzoek - H. Ebben: Contrametaforen in representa-
ties van ruimte in gefilmde persoonlijke documenten over autisme – 
E. Vijfhuizen & K. Volkers: E-health bij burgers met een verstandelij-
ke beperking. Ontwikkeling van een digitaal programma – L. Brants, 
P. van Trigt & A. Schippers: Historisch overzicht van benaderingen 
van mensen met een beperking in het moderne Nederland – T. Teu-
nissen, M. Visse & T. Abma: Kracht en kwetsbaarheid. Tegendraads 
verhaal van iemand met een ziekte en beperking – G. Van Hove, A. 
Schippers, M. Cardol & E. De Schauwer: Uitleiding.

Geert Van Hove is voorzitter van de Vakgroep Orthopedagogiek bij 
de Universiteit Gent en bijzonder hoogleraar aan de Vrije Univer-
siteit Amsterdam. Alice Schippers is directeur van DSiN – Disa-
bility Studies in Nederland, gevestigd in Amersfoort.  Elisabeth 
De Schauwer is wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit 
Gent. Mieke Cardol is lector aan de Hogeschool Rotterdam.

J. De Groef & R. Vermote (Red.)

Verstandelijke beperking  
en psychoanalyse

Echo’s van verlangen

Reeks: Psychoanalytisch  

Actueel, nr. 21

ISBN 978-90-441-3393-6
NUR 777/848 
16 x 24 cm
ca. 220 blz.
ca. € 25,-
verschijnt in april

Psychoanalyse en verstandelijke beperking vormen een allesbe-
halve vanzelfsprekend koppel. Ze lijken mekaar zelfs uit te slui-
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ten. Aan die wederzijdse uitsluiting liggen heel wat verschillende 
theoretische en praktische factoren ten grondslag met onder 
meer de van oudsher ambivalente verhouding van pedagogiek 
en psychoanalyse, het centraal staan van cognitieve processen en 
leertheoretische concepten in de pedagogiek, de verstandelijke 
handicap als een organisch gegeven dat niet voor behandeling – 
zeker niet voor een psychoanalytische – vatbaar is enz.

En toch … In tijden van inclusie blijkt overduidelijk dat een psy-
choanalytische benadering van verstandelijke beperking wel eens 
inclusief avant la lettre kan zijn. Die benadering maakt immers 
concreet werk van haar inclusief adagio: “Niets menselijks is mij 
vreemd, hoe vreemd die mens ook moge lijken”. Het boek zet aan 
om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen 
als volwaardig subject van verlangen, hoe gewoon of ongewoon 
dat ook gestalte mag krijgen ...  al is het luisteren naar fluisteren.  

Uit de Inhoud:

J. De Groef, K. De Vuyst, S. Oosterlinck & R. Vermote: Situering – 
P. Verhaeghe: Persoonsvolgende besparingen – J. De Groef: Echo 
en haar Verlangen – R. Vermote: Licht van de verstandelijke be-
perking – T. Geyskens: Agressie bij verstandelijk gehandicapten. 
Szondiaans perspectief – J. Demuynck: Van de structurele kliniek 
naar de logica van de casus – J. Donckers: Institutionele pedago-
giek – S. Vanheule: Met vallen en opstaan – E. Coolens: Casus 
Bram, “Ik heb een naam” – E. Verbeke: Mentale handicap: van 
reïficatie naar singulariteit – A. Ciccone: Traumatische effecten 
van de confrontatie met een handicap. Verwantschapsband en 
psychische transmissie op de proef gesteld – R. Scelles: Handicap 
en gezin: levensverhaal ook van het gezin als groep – S. Korff-
Sausse: Specifieke aspecten van de tegenoverdracht in de kliniek 
van de handicap – M. Van Isterdael: Personen met een meervou-
dige handicap: psychoanalytisch luisteren naar fluisteren.

Johan De Groef, pedagoog en psychoanalyticus, is voormalig al-
gemeen directeur van Zonnelied – Centrum voor mensen met 
een handicap, met diverse vestigingen in Vlaanderen. Rudi Ver-
mote, psychiater en psychoanalyticus, is hoogleraar aan de KU 
Leuven.

M. Kinet (Red.)

Trauma binnenstebuiten

Welke verbanden bij psychische wonden?

Reeks: Psychoanalytisch 

Actueel, nr. 22

ISBN 978-90-441-3399-8
NUR 777 
16 x 24 cm
ca. 225 blz.
ca. € 30,-
verschijnt in juni

Het psychotrauma is in de maatschappij en in de geestelijke ge-
zondheidszorg aan een opmars bezig. Goed nieuws is dat het 
meer bespreekbaar is geworden. Het slechte nieuws is dat de  
impact en de gevolgen ervan niet altijd juist worden ingeschat. 
In dit boek gaat het niet om natuur- of oorlogsrampen maar om 
verborgen en onzichtbare breuken of kwetsuren die ons door me-
demensen of zelfs vertrouwensfiguren worden aangedaan.

De psychoanalyse heeft ook over deze kwestie geen eenvoudige 
opvatting. Het gaat om een complexe materie met gevolgen voor 
vertrouwen, gehechtheid, ontwikkeling, psychosociaal en -seksu-
eel leven enz. Binnen- en buitenwereld, fantasie en realiteit, da-
der en slachtoffer blijken daarbij in elkaar over te lopen. Het boek 
bevat bijdragen uit diverse theoretische en klinische hoeken. Ze 
worden aangevuld met getuigenverslagen van ervaringsdeskun-
digen. Leert de hulpverlener vaak niet het meest door goed naar 
zijn patiënten te luisteren?

Uit de Inhoud:

M. Kinet: Trauma binnenstebuiten. Inleiding – N.  Nicolai: 
Trauma en psychoanalyse: geschiedenis van misverstanden 
– M. Kinet: Trauma als zwart gat. Van metastasen tot perma-
nente catastrofe – M. Van Gael: Verhouding tussen trauma en 
borderline-problematiek. Kwestie van vertrouwen? – P. Luyten: 
Trauma wetenschappelijk – A. Bazan: Genot, trauma en dopa-
minerge inschrijving van het evenement – N. Fiers: Con calore, 
con dolore. Muziek als bindmiddel – M. Hoste: The Black Swan. 
Hechtingstrauma bij koppels – F. Declercq: Trauma bij partners 
van partnerdoding – M. Depraetere: Van stomheid tot spreken. 
Getuigenis van een getraumatiseerde.

Bestellen?
Bel, mail, fax, schrijf

Bestelbon op blz. 38

of www.garant-uitgevers.eu
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Mark Kinet is psychiater-psychotherapeut in de Kliniek Sint-Jo-
zef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie in Pittem en 
voert een zelfstandige psychoanalytische praktijk in Sint-Mar-
tens-Latem. Hij is hoofdredacteur van de reeks Psychoanalytisch 
Actueel en bestuurslid van de Nederlands-Vlaamse Stichting Psy-
choanalyse en Cultuur. 

L. Heylen, G. Gysemberg, B. Kerkhofs & 
N. Ansoms

Mijn tweede leven

Zoektocht naar een nieuw leven na een niet-
aangeboren hersenletsel

ISBN 978-90-441-3387-5
NUR 895/896/897
17 x 24 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
ca. 150 blz.
ca. € 20,-
verschijnt in mei

Dit boek is opgebouwd vanuit portretten van mensen die getrof-
fen zijn door een NAH – Niet-aangeboren hersenletsel. Deze ge-
tuigenissen hebben een rode draad: er was een leven voor en er 
is een leven na de hersenaandoening. Een breuk in de levenslijn 
markeert het leven van deze mensen en van hun omgeving. Het 
tweede leven is een zoektocht, niet gemakkelijk, met veel pijn, 
vallen en opstaan, maar geeft ook perspectief. Dit tweede leven is 
weliswaar niet hetzelfde maar kan ook zin, betekenis, vreugde en 
geluk brengen. Het blijft vechten en zoeken.

Het eerste deel beschrijft de achtergrond en de gevolgen van een 
NAH en dit zowel voor volwassenen als voor kinderen en jon-
geren. In het tweede deel volgt het therapeutisch aanbod. Deel 
drie geeft aanbevelingen van ervaringsdeskundigen aan hulpver-
leners, toelichting voor partners en familie, psycho-educatieve 
adviezen voor therapeuten, patiënten en omgeving en ten slotte 
tips voor een blijvende motivatie. In het vierde en laatste deel 
staat een synthese van het Vlaams Hersenletselplan, dat de basis 
vormt voor een beleid rond hersenaandoeningen. 

Uit de Inhoud:

Stille epidemie – Onmogelijk afscheid – Achtergronden van een 
hersenletsel. Op weg naar een tweede leven na een niet-aangebo-
ren hersenletsel (Volwassenen met NAH - Kinderen en jongeren 
met NAH) – Wat nu? Je staat niet alleen. Therapeutisch aanbod 
bij personen met een NAH (Therapeutisch aanbod bij volwasse-
nen met NAH - Therapeutisch aanbod bij kinderen of jongeren 
met NAH) – Omgaan met NAH: adviezen voor patiënten, familie 
en omgeving, hulpverleners (Aanbevelingen van ervaringsdes-
kundigen aan hulpverleners - Signalen voor partners en familie 
- Psycho-educatieve adviezen voor therapeuten, patiënten en om-
geving - Jezelf als revalidant blijven motiveren - Geef niet zomaar 
goed bedoelde adviezen. Tactvol handelen – Vlaams Hersenlet-
selplan (Sensibilisering - Brede zorg - Innovatie en onderzoek).

Louis Heylen, logopedist en doctor in de medische wetenschap-
pen, was hoofd van de Dienst Logopedie KMSL in Turnhout en 
directeur van de Centra voor Ambulante Revalidatie van Turn-
hout, de Zuiderkempen en Mechelen. Onder zijn leiding startte 
het Revalidatiecentrum voor Niet-Aangeboren Hersenletsels in 
Turnhout. Hij is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit 
Antwerpen en was gastprofessor aan de Universiteit Gent. Ook 
is hij bestuurder en voorzitter in verschillende zorg-, onder-
wijs- en culturele instellingen en organisaties. Griet Gysemberg, 
geneesheer-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie, 
de functionele en professionele revalidatie van locomotorische 
gehandicapten en in de neurologische revalidatie, was revalida-
tiearts bij het Revalidatiecentrum Leijpark in Tilburg. Nu is zij 
revalidatiearts bij het AZ Turnhout en bij het Revalidatiecentrum 
NAH in Turnhout. Beni Kerkhofs, orthopedagoog, is algemeen 
zorgcoördinator bij het Revalidatiecentrum voor Kinderen en 
Jongeren in Pulderbos. Hij is ook bestuurder van de ziekenhuis-
scholen in Pulderbos en voorzitter van het Vlaams Platform Niet-
Aangeboren Hersenletsel. Nathalie Ansoms, klinisch psycho-
loog, is verbonden aan het Revalidatiecentrum voor Kinderen en 
Jongeren in Pulderbos, waar zij zich gespecialiseerd heeft in de 
begeleiding van kinderen en jongeren met NAH. Zij is ook lid 
van het regionaal samenwerkingsverband NAH Antwerpen.

Bestellen?
Bel, mail, fax, schrijf

Bestelbon op blz. 38

of www.garant-uitgevers.eu
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G. Forton, m.m.v. P. Carton, B. Depuydt 
& P. Van de Heyning

Praktische audiologie  
en audiometrie

Vierde, herziene druk

ISBN 978-90-441-3365-3
NUR 870/896 
17 x 24 cm
geïllustreerd
230 blz.
€ 28,70
verschenen

Van oudsher wordt de mens geboeid door het fenomeen ‘horen’ 
en in het bijzonder het slecht of helemaal niet kunnen horen. De 
term audiologie refereert dan ook aan die tak van de medische we-
tenschappen die zich bezig houdt met de studie van het auditief 
stelsel in de breedst mogelijke zin. Een belangrijk aspect van de 
audiologie is het evalueren en het kwantificeren van het gehoor: 
de audiometrie. Omdat de moderne geneeskunde voorziet in een 
adequate behandeling voor elk soort gehoorverlies, tot en met de 
totale doofheid, kan het belang van het correct kwantificeren van 
dit gehoorverlies niet genoeg benadrukt worden.

Het boek bespreekt systematisch de courante audiometrische tests, 
van eenvoudige gehoordrempelbepalingen tot meer geavanceerde 
onderzoeken. Het schenkt ook aandacht aan screeningstechnie-
ken, in het kader van vroegtijdige opsporing van gehoorstoornis-
sen bij pasgeborenen en jonge kinderen. Er is ook een hoofdstuk 
gewijd aan de evaluatie van oorsuizingen of tinnitus, een zeer ac-
tuele topic. Deze publicatie richt zich tot iedereen die begaan is 
met het gehoor en de evaluatie ervan: artsen, logopedisten, audio-
logen, nko-verpleegkundigen en andere paramedische beroepen.

Uit de Inhoud:

Fysica, anatomie en fysiologie van het gehoor – Zuivere toon-
audiometrie – Maskeren – Spraakaudiometrie – Supraliminaire 
tests – Békésy-audiometrie – Centrale auditieve tests – Pseudo-
hypoacousie – Tympanometrie – Stapediusreflexmeting – Elek-
trocochleografie – Geëvoceerde oto-akoestische emissies – Tin-
nitus: functionele evaluatie – Neonatale screening.

Met voorwoord van prof. dr. Paul Van de Heyning, Universiteit 
Antwerpen.

Glen Forton, neus-, keel- en oorarts, promoveerde aan de Univer-
siteit Antwerpen.  Hij is diensthoofd-revalidatiearts, met subspe-
cialisatie (neuro)otologie bij het AZ Delta in Roeselare, consulent 
bij het Revalidatiecentrum voor Taal- & Ontwikkelingsproble-
men in Roeselare en het Centrum voor Ambulante Revalidatie 
‘Stappie’ in Oostende. Hij is ook gastlector aan de Universiteit 
Antwerpen. Bob Depuydt, logopedist en audioloog, is zelfstandig 
gevestigd gehoorprothesist in Roeselare. Peter Carton is hoofd-
audioloog van de Dienst NKO van het AZ Delta en stagemeester 
voor de opleiding audiologie. Paul Van de Heyning is diensthoofd 
NKO van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en gewoon 
hoogleraar NKO aan de Universiteit Antwerpen.

K. Verschueren, E. Struyf, E. Vervoort,  
K. Bodvin & L. De Haene

Buitenschoolse hulp en zorg op 
school: succes verzekerd!?

ISBN 978-90-441-3390-5
NUR 841 
GPRC
17 x 24 cm
232 blz.
€ 32,-
verschenen

De indruk bestaat dat het gebruik van buitenschoolse hulp de 
voorbije jaren is gestegen. Dat ze een dergelijk groot ‘succes’ kent, 
lijkt moeilijk te rijmen met de inspanningen om het zorgaanbod 
op school te versterken. 

De onderzoekers brengen de bestaande praktijken in Vlaande-
ren in kaart. Ze bestudeerden de omvang en aard van de buiten-
schoolse hulp, de rol en motieven van centrale actoren – zoals 
ouders, zorgverantwoordelijken en leerlingbegeleiders – evenals 
de communicatie en afstemming tussen de buitenschoolse hulp 
en de zorg op school. Ook zochten ze naar factoren die de ver-
schillen in het gebruik van buitenschoolse hulp verklaren en ze 
gingen het effect na van diverse kind-, school-, cultuur- en andere 
kenmerken op het gebruik van buitenschoolse hulp. De reflec-
ties aangaande de bevindingen uit deze studie kaderen binnen 
drie centrale invalshoeken: het model van geïntegreerde zorg op 
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school en het idee van het zorg- of ondersteuningscontinuüm, de 
beweging naar medicalisering van de hulpverlening en het maat-
schappelijk perspectief van het in stand houden en vergroten van 
sociale ongelijkheid van onderwijskansen.

Uit de Inhoud:

Situering van het onderzoek – Naar een probleemstelling: per-
spectieven op buitenschoolse hulp en onderzoeksvragen – On-
derzoeksmethoden – Omvang en aard van buitenschoolse hulp  
– Proces van doorverwijzing, communicatie en afstemming tus-
sen school en buitenschoolse hulp – Verklaring van verschillen 
in het gebruik van de tevredenheid over buitenschoolse hulp bij 
ouders – Naar een probleemverheldering: perspectieven op bui-
tenschoolse hulp en aanbevelingen – Bedenkingen en suggesties.

Karine Verschueren is gewoon hoogleraar aan de Onderzoeks-
eenheid Schoolpsychologie en Ontwikkelingspsychologie van 
Kind en Adolescent van de KU Leuven. Elke Struyf is hoogleraar 
onderwijskunde aan de Antwerp School of Education en het De-
partement Opleidings- en Onderwijswetenschappen van de Uni-
versiteit Antwerpen. Eleonora Vervoort werkte als postdoctoraal 
onderzoeker aan de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen. 
Kathleen Bodvin is wetenschappelijk medewerker bij de Onder-
zoeksgroep Edubron van de Universiteit Antwerpen. Lucia De 
Haene doceert aan de Onderzoekseenheid Educatie, Cultuur en 
Samenleving van de KU Leuven.

Kolom, Stichting voor speciaal onderwijs

Kolom Kortom 

Kolomscholen en Afkortingen- en websitegids voor 
onderwijs en jeugdzorg Amsterdam en omstreken

Tweede, geactualiseerde en uitgebreide druk

ISBN 978-90-441-3364-6
NUR 840
16 x 24 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
ca. 108 blz.
ca. € 18,-
verschijnt in april

Vliegen de afkortingen je bij besprekingen ook wel eens om de 
oren? Moet je je vaak door documenten met vreemde lettercom-

binaties worstelen? Kortom, vraag jij je wel eens af hoe je kunt 
overleven in die afkortingensoep?

Met deze gids zit je snel op het goede spoor. De afkortingen die 
aan bod komen, zijn vooral afkomstig uit het primair, voortge-
zet en speciaal onderwijs met bijzondere aandacht voor de regio 
Amsterdam. Naast gangbare afkortingen wordt stilgestaan bij 
alle Kolomscholen en bevat het boek een lijst met interessante 
websites over kinderen, onderwijs en jeugdzorg.

Uit de Inhoud:

Portretten van Kolomscholen – Afkortingen – Lijst websites – 
Met voorwoord van Jos de Wit, bestuursvoorzitter van Kolom.

Deze uitgave is een initiatief van Kolom, Stichting voor Speciaal 
Onderwijs met vestigingen in Amsterdam. Vivian Schönbach voer-
de de redactie, Els Dekker de eindredactie.

S.L. Goei, N. Verhoef & S. de Vries

Lesson Study: een praktische gids 
voor het onderwijs

ISBN 978-90-441-3404-9
NUR 841
16 x 24 cm
ca. 100 blz. + weblink
ca. € 20,-
verschijnt in mei

Lesson Study is een effectieve benadering voor onderwijsprofes-
sionalisering die snel aan populariteit wint. Het is een werkwijze 
waarbij docenten in teamverband een cyclus doorlopen om het 
leren van leerlingen te verbeteren. Deze cyclus omvat zes stap-
pen: oriënteren en doelen stellen; ontwerpen van de onderzoeks-
les met een didactiek om alle leerlingen te bereiken; geven van de 
eerste onderzoeksles; nabespreken van de eerste onderzoeksles; 
herzien en nogmaals geven van de onderzoeksles; reflecteren en 
delen van resultaten.

De kern van dit praktische boek is een uitgebreid draaiboek met 
ondersteunend materiaal om Lesson Study uit te voeren. Daar-
naast bevat het boek een inleiding met achtergronden, hoofd-
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stukken over leiden en begeleiden, onderwijscontexten met veel 
praktijkvoorbeelden waarin Lesson Study toegepast kan worden 
en hoe het geheel verduurzaamd kan worden. Het boek wordt 
digitaal ondersteund.

Uit de Inhoud:

Inleiden – Leren kennen – Uitvoeren – Leiden en begeleiden – 
Implementeren – Verduurzamen.

Sui Lin Goei is lector bij de Hogeschool Windesheim in Zwolle 
en programmaleider Lesson Study bij het Universitair Centrum 
Gedrag en Bewegen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Sie-
brich de Vries is lerarenopleider, onderzoeker en projectleider 
op het gebied van Lesson Study bij de Lerarenopleiding van de 
Rijksuniversiteit Groningen. Nellie Verhoef is universitair hoofd-
docent, lerarenopleider en onderzoeker op het gebied van de ef-
fecten van Lesson Study op de didactiek van de wiskunde bij de 
Universiteit Twente.

Sj. Karsten, m.m.v. L. Berkhout, R. Petit,  
E. Vonck, H. van de Werfhorst, Th. Bol 
& A. Forster

De hoofdstroom in de  
Nederlandse onderwijsdelta

Nuchtere balans van het mbo

ISBN 978-90-441-3372-1
NUR 840 
17 x 24 cm
geïllustreerd
vierkleurendruk
234 blz.
ca. € 30,-
verschijnt in april

Nagenoeg veertig procent van de beroepsbevolking heeft een  
opleiding in het mbo – middelbaar beroepsonderwijs gevolgd. 
Toch is het mbo voor velen nog een onbekend gebied. Wat we-
ten wij er eigenlijk van? Hoe is het ontstaan? Hoe staat het er 
momenteel voor? Welk perspectief biedt het mbo aan jongeren? 

Deze en andere vragen krijgen hier nuchtere en soms verrassende 
antwoorden. In dit compacte maar complete boek komen alle be-

langrijke thema’s rond het mbo aan bod. Het schetst een beeld 
van de voorgeschiedenis van het mbo, de huidige stand van za-
ken en ook toekomstige ontwikkelingen. De analyse is gebaseerd 
op wetenschappelijke inzichten en een honderdtal interviews 
met sleutelfiguren uit het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven 
en de wetenschap. Actuele en heikele vraagstukken zijn aan de 
orde: bestuurlijke problemen, professionaliteit van docenten, de 
variatie aan studenten en hun arbeidsmarktperspectieven. Voor 
zowel de leek als de expert biedt het stof tot nadenken over de 
toekomst van het veelvormige mbo, waar het grootste deel van de 
jongeren onderwijs volgt. 

Uit de Inhoud:

Situering – Hoge verwachtingen, grote veranderingen – Van 
zwakste schakel tot hoeksteen van ons onderwijsstelsel – Waartoe 
een vakdiploma? Vakkundig beroepsonderwijs – Gulzig of ver-
antwoord besturen? Vernieuwing – Hoe verder?

Sjoerd Karsten, onderwijssocioloog, werkte aan de universitei-
ten van Amsterdam en Leiden. In Amsterdam was hij bijzonder 
hoogleraar beleid en organisatie beroepsonderwijs, volwassenen-
educatie en levenslang leren. Hij verrichtte een groot aantal on-
derzoeken naar onderwerpen als sociale ongelijkheid, etnische 
segregatie en burgerschap. Hij is expert in het mbo. 

W. Pols

In de wereld komen

Een studie naar de pedagogische betekenissen 
van opvoeding, onderwijs en het leraarschap

ISBN 978-90-441-3355-4
NUR 840 
17 x 24 cm
271 blz.
€ 32,-
verschenen

Wat verstaan we vandaag eigenlijk onder opvoeding en onder-
wijs? Deze vraag wordt beantwoord vanuit vier twintigste-eeuwse 
denkers: Hannah Arendt, Jacques Lacan, Michel Serres en Mi-
chael Polanyi.
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Opvoeding en onderwijs zijn gericht op het in de wereld laten 
komen van kinderen en jongeren. Daarvoor zullen opvoeders en 
leraren hen niet alleen de middelen moeten aanreiken waarmee 
de mens de wereld heeft ingericht, maar hen ook in staat moeten 
stellen om met behulp daarvan initiatieven te nemen. Want al-
leen zo kunnen ze deelgenoot worden en ‘in de wereld komen’. 
Daarbij gaat het niet om identiteit, maar om subjectiviteit. Een 
kind of jongere verschijnt als subject – altijd ten overstaan van 
anderen – als hij tegen dingen aanloopt die hij niet begrijpt, als 
er letterlijk en figuurlijk iets dwars komt te zitten. Dat tegen iets 
aanlopen is een communicatief gebeuren. Het proces van opvoe-
ding en onderwijs is geen maakproces. De houding van de leraar 
of opvoeder, zijn ethos, is daarbij cruciaal, meer dan het toepas-
sen van (wetenschappelijke) kennis.

Uit de Inhoud:

Zich in het denken oriënteren – Bijzondere vorm van handelen. 
Op zoek naar een pedagogische denkfiguur – Wie is het die zich 
vormt? Subject in opvoeding en onderwijs – Vorming als zich la-
ten onderwijzen. Over de vormende functie van de derde binnen 
opvoeding en onderwijs – Leraarschap als pedagogische profes-
sie: ethos en stille weten van de leraar – Pedagogische cartografie. 
Afsluitende opmerkingen bij het gebruik van theorieën binnen 
de opvoedings- en onderwijspraktijk.

Wouter Pols was leraar in het speciaal onderwijs en opleider in 
het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Hij promoveerde 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Momenteel is hij docent-
onderzoeker bij het Kenniscentrum Talentontwikkeling van de 
Hogeschool Rotterdam.

J. Van Der Elst

Lineair programmeren in de   
bedrijfskunde

ISBN 978-90-441-3381-3
NUR 780 
16 x 24 cm
117 blz.
€ 19,-
verschenen

De wiskundige techniek van het lineair programmeren wordt 
in dit boek zo behandeld dat ook geïnteresseerden met een niet-

wiskundige achtergrond zich de materie eigen kunnen maken.
Daardoor kan iedereen bedrijfskundige vraagstukken oplossen 
waarbij hulpmiddelen van een onderneming optimaal moeten 
worden toegewezen. Voor meer complexe vraagstukken wordt 
gebruik gemaakt van Oplosser van het softwareprogramma Ex-
cel. Deze tool wordt uitgebreid toegelicht en toegepast.

De eerste drie hoofdstukken bevatten die onderwerpen uit de al-
gebra die vereist zijn om het lineair programmeren te kunnen 
begrijpen. Het lineair programmeren zelf komt aan bod in het 
vierde hoofdstuk. In het vijfde, laatste hoofdstuk wordt de toepas-
sing van het lineair programmeren met Excel op bedrijfkundige 
vraagstukken uitvoerig gedemonstreerd. Als bijlage is een aantal 
vraagstukken opgenomen om de opgedane kennis te toetsen.  

Uit de Inhoud:

Lineaire vergelijkingen – Stelsels van lineaire vergelijkingen en 
matrices – Lineaire ongelijkheden – Lineair programmeren – 
Toepassingen van lineair programmeren met Excel op bedrijfs-
kundige vraagstukken – Oefeningen. 

Jacques Van Der Elst is doctor in business administration, mas-
ter in financieel management van ondernemingen, master in 
accountancy, gediplomeerde in de boekhoudkundige expertise, 
gegradueerde boekhouden en accountant IAB – Instituut van de 
Accountants en Belastingconsulenten. Hij is docent-onderzoeker 
aan Odisee University College Brussel. Ook is hij lid van de IAB-
eindexamencommissies.

V. Wuyts

Goed Bezig Check-up

Blijf aan het stuur van je werkleven staan

ISBN 978-90-441-3382-0
NUR 808/771 
16 x 21 cm
177 blz.
€ 23,90
verschenen

De Goed Bezig Check-up steunt op een eenvoudig concept: waarom 
niet de tijd nemen om jaarlijks zijn werkleven te checken? Wat doe 
ik? Waarom doe ik dat? Welke keuze maak ik? Hoe blijf ik tevreden?

30



Nieuwe boeken I Voorjaar 2016

31

De check-up gebeurt via reflectie aan de hand van drie stappen 
en acht wegwijzers. Eerst wordt een inventaris opgemaakt van de 
voorbije periode. Goed bezig? In de tweede stap wordt stilgestaan 
bij hoe we het zouden willen, waar we meer rekening mee wil-
len houden en waarom. Dat gieten we in een belofte aan onszelf. 
Ten slotte beleven we in de derde stap wat we ons hebben voor-
genomen. Anderen betrekken bij ons succes en on track blijven 
zijn dan nog meer aan de orde. In een bonushoofdstuk worden 
de wegwijzers ook aangepast voor leidinggevenden, zodat ze hun 
medewerkers kunnen inspireren en ondersteunen in hun jaar-
lijkse Goed Bezig Check-up. 

Uit de Inhoud:

Hoe blijf jij professioneel tevreden? – Stap 1: “Goed bezig?” Star-
ten met een inventaris –  Stap 2: Nieuwe perspectieven om “goed 
bezig” te zijn –  Stap 3: Goed bezig blijven – Anderen inspireren.

Veronika Wuyts studeerde politieke en sociale wetenschappen en 
focuste haar werkleven op het leren en ontwikkelen van mensen. 
Als zelfstandig professional coach, gevestigd in Grimbergen, be-
geleidt ze coachees in het bewust worden van hun mogelijkhe-
den. Ze coacht ook diverse bedrijven. Daarnaast doceert ze aan 
de EHSAL Management School in Brussel.

S. Steenhuyzen & V. Stevens

Een kei in evalueren

Werkboek evalueren in de gezondheidszorg

Tweede, herziene druk

ISBN 978-90-441-3407-0
NUR 771
17 x 24 cm
ca. 100 blz.
ca. € 15,-
verschijnt in mei

Iedereen die zijn inspanningen voor het bevorderen van gezond-
heid naar waarde wil schatten, vindt in dit werkboek de nodige 
aanwijzingen voor de evaluatie ervan. Of het nu een project, een 
actie, een product, een samenwerking, een interventie of een 
dienstverlening is.

De auteurs doen het evaluatieproces van a tot z uit de doeken en 
bieden een kader dat helpt om het overzicht te houden op alle 
beslissingen die een evaluatie vereist, uiteraard met één primor-
diaal doel voor ogen: de hoogste kwaliteit. 

Uit de Inhoud:

Wat is evalueren? – Casus: 10.000 stappen – Soorten evaluatie 
– RE-AIM – Stappenplan – Evaluatiematrix – Meetinstrumenten 
– Gegevens verzamelen – Analyse en interpretatie – Resultaten 
presenteren – Actie.

Saidja Steenhuyzen is stafmedewerker wetenschappelijke onder-
steuning bij VIGeZ – Vlaams Instituut voor Gezondheidspromo-
tie en Ziektepreventie, gevestigd in Brussel.  Veerle Stevens was 
stafmedewerker bij VIGeZ en is nu adjunct-directeur van Passant 
– Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, met diverse vesti-
gingen in Vlaams-Brabant.

A. Vyt

Interprofessioneel en  
interdisciplinair samenwerken in 
gezondheid en welzijn

Derde, herziene druk

ISBN 978-90-441-3307-3
NUR 897 
16 x 24 cm
103 blz.
€ 16,-
verschenen

In dit boek komen de verschillende aspecten aan bod die belang-
rijk zijn bij het samenwerken over beroepsgrenzen heen, waarbij 
de deskundigheden van verschillende gezondheidswerkers ge-
combineerd worden voor een betere gezondheidszorg.

Na een bespreking van de specifieke competenties en bevoegdhe-
den van hulp- en zorgverleners beschrijft de auteur de interdisci-
plinaire competenties die nodig zijn en de instrumenten die in-
gezet kunnen worden om de bepaling, planning en opvolging van 
interventies 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.
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Uit de Inhoud:

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

André Vyt, doctor in de psychologie, doceert aan de Arteveldehoge-
school in Gent en aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheids-
wetenschappen van de Universiteit Gent. Hij is medestichter en 
voorzitter van het EIPEN – European Interprofessional Practice & 
Education Network, met zetel in Gent. Hij is ook ontwerper van 
het PROSE online-instrument voor integratieve kwaliteitszorg.

M. De Cleene

Giftige bloemen en planten

ISBN 978-90-441-3392-9
NUR 922/870
17 x 24 cm
gebonden
geïllustreerd
vierkleurendruk
ca. 600  blz.
ca. € 70,-
verschijnt in mei

Plantaardige vergiftigingen zijn in onze streken vaak de oorzaak 
van heel wat narigheid. Jonge kinderen lopen meer gevaar dan 
volwassenen. Consumenten van novel food en kruidendrank-
jes, druggebruikers enz. moeten zorgvuldig uitkijken. Contact 
met plantensap kan huid en ogen behoorlijk irriteren. Het boek 
brengt alle planten bijeen die voor risico’s zorgen, beschrijft ze 
en legt uit wat er gebeurt bij contact en wat er dan moet worden 
gedaan als ‘eerste hulp’ – wat onder meer voorkomt dat verkeerd 
wordt gereageerd – en welke verdere behandeling nodig of wen-
selijk is. 

Dit naslagwerk is bestemd voor iedereen: niet alleen voor bloe-
men- en plantenliefhebbers, wandelaars, maar ook voor mede-
werkers van plantsoen- en groendiensten, tuinarchitecten, apo-
thekers, herboristen, koks, natuurgidsen en vanzelfsprekend 
voor kinder-, huis-, huid-, oog- en spoedartsen. Zeker ook voor 
al wie kinderen in en om huis heeft. Een boek om bij de hand te 
houden.

Uit de Inhoud:

Wat zijn gifplanten? – Vergiftigingen in België – Vergiftigingen in 
Nederland – Risico’s op een vergiftiging door planten – Verschil-
len in gevoeligheid voor gifplanten tussen mens en dier – Ken-
nis voorkomt onheil – Wat te doen als iemand van een gifplant 
at? – Technische gegevens – Alfabetische lijst van risicoplanten 
– Alfabetische lijst van potentieel gevaarlijke, controversiële of 
zwaktoxische planten – Planten die de smaak van melk en boter 
kunnen beïnvloeden – Planten die melk kunnen verkleuren – In-
deling van de plantengiften – Factoren die de giftigheid van een 
plant kunnen beïnvloeden – Invloed van het milieu –  Schom-
melingen volgens de genetische variëteit van een plant – Schom-
melingen volgens het ontwikkelingsstadium van een plant – Ver-
spreiding van gifstoffen in een plant – Verklarende woordenlijst 
van botanische termen.

Marcel De Cleene doceerde plantenfysiologie aan de Universiteit 
Gent, waar hij ook wetenschapsvoorlichter was. Hij schreef vele 
artikelen en diverse boeken over toxicologie van planten.

Onder deze imprint verschijnen boeken met 

een heel eigen gezicht: egodocumenten,  

ervaringsverhalen, bijzondere getuigenissen, 

eigenzinnige standpunten, tegendraadse  

visies enz.

De imprint kan ook vele andere, nog uit te 

stippelen wegen uit, volgens suggesties van 

auteurs en lezers.
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D. Deseure

Je hand op mijn schouder

Goede zorgverlening bij NAH gezien door de 
ogen van een patiënt

ISBN 978-90-8575-060-4
NUR 870
17 x 21 cm
117 blz.
€ 19,-
verschenen

Het brein is de kern van ons ‘zijn’. Daarom kan een breinkwet-
suur heel ingrijpende gevolgen hebben. Niet alle gevolgen zijn 
voor de buitenwereld en voor de mensen in de omgeving van de 
patiënt duidelijk zichtbaar. Alleen wie zelf een hersenletsel heeft, 
weet echt hoe het is. De auteur illustreert met voorbeelden hoe 
het voelt om met een gekwetst brein te leven in een maatschappij 
die patiënten vaak niet begrijpt en/of verkeerd beoordeelt. Leven 
met een gekwetst brein kost veel inspanning en vraagt veel aan-
passingen. Daarnaast wil ze professionele zorgverleners en man-
telzorgers inzicht geven in wat wel en niet werkt en geeft ze tips 
die het leven met een gekwetst brein makkelijker kunnen maken. 

Goede zorg kan een groot verschil maken in het leven van de 
patiënt en er mee voor zorgen dat de kwaliteitstijd die de patiënt 
op een dag nog heeft, niet verloren gaat aan nodeloze gevechten. 
Revalidatie stopt niet bij het verlaten van het ziekenhuis en moet 
doorgaan tot de patiënt weer een nieuw, zinvol en voldoening ge-
vend leven heeft ontwikkeld.

Uit de Inhoud:

Enkele breinweetjes – Goed leven? – Do’s en don’ts in goede zorg-
verlening – Veroordeel ons niet – Ik heb een vraag…

Dominique Deseure werkte jarenlang in het onderwijs: eerst als 
leerkracht en vervolgens als zorgcoördinator, beleidsmedewerker 
en directeur van een basisschool, tot ze door een NAH werd ge-
troffen.

P. Steerneman

De praktijk van de  
positieve psychologie

Over interventies in organisaties in transitie, 
op school en op het werk

ISBN 978-90-8575-061-1
NUR 801/770 
12,5 x 20 cm
gebonden
geïllustreerd
vierkleurendruk
144 blz.
€ 24,90
verschenen

Positieve psychologie doet onderzoek naar omstandigheden 
waarbij mensen tot bloei komen en naar technieken die het wel-
bevinden van mensen bevorderen: onderzoek naar en training 
van empathie, vriendelijkheid, humor en optimisme.

In dit boek staat het stimuleren van deze positieve emoties cen-
traal. De focus ligt op toepassingen van de positieve psychologie 
en meer concreet op interventies in organisaties in transitie, op 
school en op het werk.

Uit de Inhoud:

Proloog: Positieve psychologie? – Trainen van positieve emoties: 
anders leren denken en anders leren doen – Intermezzo: Emo-
tionele intelligentie? – Samenwerken in teams: leren denken in 
kansen en leren reflecteren – Epiloog: Bundeling van positieve 
krachten in organisaties.

Dr. Pim Steerneman MBA, psycholoog en bedrijfskundige, is be-
stuursvoorzitter van Sevagram, een zorggroep in Zuid-Limburg.
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Garant-Studieboekprijs 2016
www.studieboekprijs.com

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 2016 uit. Eerder werd de Garant-Studieboekprijs 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 mei 2015.
3.  Om als geldige inzending te worden geaccepteerd, moet het manuscript:
 -de uitgeverij bereiken op uiterlijk 31 mei 2016 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 2016 bestaat uit een geldbedrag van € 2016 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 september 2016 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 fax: 03 2332659 info@garant.be

Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn tel.: 055 5220625 fax: 055 5225694 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  
(15de jaargang, 2015-2016):
- individueel abonnement: € 36,-
- studenten: € 28,-
- instellingen: € 44,-
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. 

Passage

Tijdschrift voor Europese literatuur en cultuur

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

Abonnementen (3de jaargang, 
2015-2016):
- particulieren: € 36,-
- studenten: € 28,-
- groepsabonnementen  
 (vanaf 5 abonnementen): € 28,-
- instellingen: € 44,-
Los nummer: € 14,-

Hoofdredacteur:  
Stefan Van den Bossche

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

Filosofie

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

Abonnementen  
(26ste jaargang, 2016):
- particulieren: € 39,-
- studenten: € 34,-
- groepen: € 33,-  
 (vanaf 5 abonnementen)
- instellingen: € 49,-
Los nummer: € 9,90

Hoofdredacteur: Harry Willemsen

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
Formaat 17 x 24 cm.

Abonnementen (37ste jaargang, 
2016):
- gewoon abonnement: € 39,-
- speciale voorwaarden leden 
 Vereniging Filosofie en Praktijk
Los nummer: € 15,-

Redactiesecretaris: 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. 
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Kleio

Tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur

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

Abonnementen (45ste jaargang, 
2015-2016):
- particulieren: € 23,-
-  studenten: € 18,-
- instellingen: € 28,-
Los nummer: € 10,-

Hoofdredacteur: Luc Van der Stockt
Redactiesecretaris:  
Marc Vercruyssen

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

School- en klaspraktijk

Driemaandelijks = 4 nummers van 
48 blz. per jaargang. 
Formaat 21 x 29,7 cm.

Abonnementen (57ste jaargang, 
2015-2016):
- gewoon abonnement: € 38,-
- individueel studenten-
 abonnement: € 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. 

Zorgbreed 

Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg

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

Abonnementen (13de jaargang, 
2015-2016):
- 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. 

Orthopedagogiek:  
Onderzoek en Praktijk –OOP

Tweemaandelijks = 6 nummers 
van 48 blz.  per jaargang + digitaal 
archief.
Formaat 17 x 24 cm.
(55ste jaargang, 2016)
Abonnementen:  
- particulieren: € 60,-
- instellingen: € 70,-
- studenten: € 50,-
- groepen: € 50,- 
 (vanaf 5 abonnementen)
Los nummer: € 15,-

Hoofdredacteur: Anna M.T. Bosman 

Dit tijdschrift brengt voor het hele Nederlandstalige gebied diep-
gravende 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. 

www.garant-uitgevers.eu
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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 (7de jaargang, 
2015-2016):
- 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. 

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs

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

Abonnementen (33ste jaargang, 
2016):
- 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.

Psychiatrie & Verpleging

Tijdschrift voor hulpverleners in  

de geestelijke gezondheidszorg

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

Abonnementen (92ste jaargang, 
2016): € 26,50
Los nummer: € 12,-
Speciale voorwaarden voor per-
soneelsleden van Congregratie 
Broeders van Liefde.

Hoofdredacteur: Eddy Impens
Redactiesecretaris: Annelies Naert

Dit is een tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezond-
heidszorg, met bijzondere aandacht voor psychiatrisch verpleeg-
kundigen. Psychiatrie en Verpleging wil vanuit een christelijk 
geïnspireerde mensvisie aandacht hebben voor alle aspecten van 
de zorg, de interdisciplinaire dialoog stimuleren en de professi-
onalisering van de zorg bevorderen. Het tijdschrift streeft ernaar 
om innoverende onderwerpen en uitwisseling van ervaringen te 
brengen. Actualiteit, publicaties en vormingsactiviteiten komen 
ook aan bod.

De gids  
op maatschappelijk gebied

Maandelijks (niet in juli en aug.) = 
10 nummers van 64 blz.  
per jaargang.
Formaat 17 x 24 cm. 
Abonnementen (106de jaargang, 
2015): 
- 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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Wilt u geregeld op de hoogte worden gesteld van onze publicaties?
Dan kunt u (een fotokopie van) de Informatiebon terugzenden in een gesloten envelop.

Of u kunt intekenen op de Nieuwsbrief, in te vullen 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: ...................................................... Telefax: ........................................................... E-mail: ............................................................
Werkadres (met naam van bedrijf of instelling):  ..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................................................
Telefoon: ...................................................... Telefax: ........................................................... E-mail: ............................................................
Datum: ........................................................... Handtekening: .........................................................................................................................
Gereserveerd voor Garant...........................................................................................................................................................................................

Bestellen kunt u door (een fotokopie van) de onderstaande Bestelbon terug te zenden in een gesloten envelop.
Faxen, 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:  ..............................................................  Telefax:  ................................................  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
Telefax: 03 233 26 59

voor Nederland:

Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Telefoon: 055 522 06 25
Telefax: 055 522 56 94

voor België:

Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen

Telefoon: 03 231 29 00
Telefax: 03 233 26 59

voor Nederland:

Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Telefoon: 055 522 06 25
Telefax: 055 522 56 94
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