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Gompel&Svacina:
nieuwe informatief-wetenschappelijke uitgeverij
Niet alleen in de wereld van de algemene uitgeverijen beweegt het een en ander. Ook in de
wetenschappelijke sector is er belangrijk en zelfs opmerkelijk nieuws. Nadat deze sector jarenlang
werd ingenomen door nagenoeg dezelfde spelers, is er nu een nieuw initiatief: Gompel&Svacina.
Beide naamgevers van de nieuwe uitgeverij zijn evenwel helemaal geen onbekenden. Huug Van
Gompel is medeoprichter, was bezieler en algemeen directeur van Garant. Hij heeft zich daar 28
jaar lang voor ingezet. Hij was ook voorzitter van de raad van bestuur van de juridische uitgeverij
Maklu. Stephan Svacina was gedurende 16 jaar uitgever en ‘het gezicht’ bij Maklu.

Creatief en inspirerend
Uitgeven is een prachtig vak. Daar komt veel creativiteit aan te pas. Auteurs en uitgevers die elkaar
inspireren. Deze vrijplaats voor het ontwikkelen van ideeën en vooral het delen van kennis wil
Gompel&Svacina bij uitstek zijn. Oude structuren en onvermijdelijk routinewerk belemmeren deze
creativiteit. Tijd voor iets nieuws.
‘Informatie wijzigt snel. Waarom zou u daarom vandaag nog vakkennis vastleggen die jarenlang
ongewijzigd moet blijven, met verouderde informatie tot gevolg? Dat is vandaag nergens meer
voor nodig.’
Ook promotie van wetenschappers en hun werk hoeft niet immuun te zijn voor hedendaagse
marketingtechnieken. Ook de verkoopkanalen zijn grondig veranderd, met onder meer een directe
benadering van het doelpubliek. En boeken hoeven niet te concurreren met digitale
ontwikkelingen. Vecht niet tegen valse vijanden. Zo vele auteurs willen hun kennis delen. Precies
het kennis delen wordt het adagium van de uitgeverij. Het hele wetenschappelijk uitgeven beweegt
enorm. Wanneer alles verandert, is het goed om op een nieuw blad te beginnen.
Kwaliteit, naar inhoud en vorm, staat voorop en die kan op verscheidene manieren worden
bewaakt. De zorg daarvoor zit in het dna van Gompel&Svacina.
Stephan Svacina fungeert ook als bestuurder bij GEWU – Groep Educatieve en Wetenschappelijke
Uitgevers. Ook deze beroepsvereniging moet zich terdege bewust worden van de veranderende
uitdagingen waar de wetenschappelijke uitgeefbranche voor staat.

Boeken die u bijblijven
Tegelijk is uitgeven voor Gompel&Svacina geen koele boekhoudkundige aangelegenheid. Het
tellen van vooropgestelde pagina’s, vastleggen van rigide stramienen en kille commerciële logica
is iets waar we ons ver vandaan houden. Typerend is dat Huug Van Gompel zelf een aantal jaren
geleden als Belg door koningin Beatrix werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau,
juist vanwege zijn bijzondere verdiensten voor het faciliteren van publicaties omtrent kinderen met
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leer- en ontwikkelingsproblemen. Gompel&Svacina wil – waar het kan – een maatschappelijke taak
opnemen met als doel bij te dragen tot meer wederzijds begrip in de samenleving. Boeken die u
bijblijven, zeg maar. Dit kan op het gebied van alle wetenschappen, of het nu het recht is,
fiscaliteit, criminologie, pedagogiek, psychologie, geschiedenis, filosofie, literatuurwetenschappen,
milieukunde, techniek, wis- en natuurkunde, ingenieurswetenschappen,…
De uitgeverij richt zich vooral tot professionals, studenten en iedereen die levenslang wil leren,
binnen of buiten zijn vak.

Aanpak
Nauwgezet wordt samengewerkt met de auteurs, met zorgvuldig oog en oor voor de interesses
van de lezer. De uitgeverij wil kort op de bal spelen: onder meer met de snelle, hedendaagse
ontwikkelingen in de digitale wereld, de nieuwste druktechnieken, de academische gebruiken, de
behoeften van elk beroepenveld. Dit maakt het haar mogelijk om in een mum van tijd te
produceren, zowel met grote als met beperkte oplagen. De uitgeverij richt zich in de eerste plaats
op België en Nederland, maar ook met alle toegang tot de internationale markt.

Deze catalogus is bijgewerkt tot 13 augustus 2018.
Voor actuele informatie, zie www.gompel-svacina.eu

Reebokweg 1, B-2360 Oud-Turnhout
Rietveldenweg 60, NL-5222 AS ’s-Hertogenbosch
www.gompel-svacina.eu
info@gompel-svacina.eu
huug.vangompel@gompel-svacina.eu

stephan.svacina@gompel-svacina.eu

+ 32 475 28 02 76

+ 32 486 44 96 18
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Economie
Martin Hinoul
De economische toekomst
Hoe 150 megabedrijven de mainstream bepalen
€ 29,90

ISBN 978-94-6371-022-0
NUR 780/980
272 blz.
17 x 24 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

De belangrijkste grondstof voor de economie van de 21e eeuw is zonder meer kennis, die alleen
maar exponentieel zal blijven toenemen. Deze kennis wordt opgebouwd aan topkennisinstellingen
in kenniseconomieregio’s, zoals Silicon Valley, Boston-regio, UK-Cambridge-regio. Eén van de
belangrijkste regio’s in Europa is ELAt, de as Eindhoven-Leuven-Aken. Deze nog jonge
kenniseconomie wordt gedreven door een 150-tal mainstreambedrijven, gekenmerkt door
uitstekende kennis, stevige omzetten en winsten en grote marktkapitalisaties. Ze stellen zeer veel
mensen te werk over de hele wereld en worden geleid door uitmuntende managers. De GAFAbedrijven – Google, Apple, Facebook, Amazon – gelden als voorbeeld. Nu zitten de
mainstreambedrijven voornamelijk in de Verenigde Staten en gedeeltelijk in Europa, maar
Aziatische landen als China en Zuid-Korea zullen steeds meer een eigen plaats opeisen.
De zuurstof voor de groei van deze bedrijven zal geleverd worden door duizenden jonge,
innovatieve ondernemers, die actief zijn in hernieuwbare energie, opslaan van energie, robotica,
sensoren, medische technologie, e-health, Fintech,… Ook kleinere landen als België en Nederland
kunnen hierin een belangrijke rol spelen, zo ze de uitdaging willen aangaan.
Martin Hinoul behaalde een doctoraat en een postdoctoraat in de fysica en een postgraduaat
bedrijfskunde aan de KU Leuven. Hij werkte bij Bell Telephone, waar hij nauw betrokken was bij
de ontwikkeling van de digitale switch System 12 en bij de Bell-uitbouw in China. Hij was ook als
technologisch attaché verbonden aan het Belgisch Consulaat-Generaal in Los Angeles en aan de
Belgische Ambassade in Washington D.C. Daarna werd hij business development manager bij de
KU Leuven Research & Development. Hij is nu zelfstandig adviseur voor overheden en bedrijven,
met onder meer vele internationale lezingen aan universiteiten en wetenschappelijke instellingen.
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Filosofie & Ethiek
Koo van der Wal
Op zoek naar de ziel van Europa
Een cultuurfilosofische verkenning
€ 19,90

Reeks: Filosofiegewijs nr. 1
ISBN 978-94-6371-011-4
NUR 736
155 blz.
16 x 24 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

Europa is door zijn cultuur, ideeënwereld en leefwijze ongetwijfeld een sterk merk. Toch stokt het
proces van de Europese integratie steeds weer. Het vertoont namelijk een fataal tekort, welbepaald
dat de burgers daarin vergeten zijn. Wil een verdere eenwording van Europa een kans maken
(waarvoor te midden van de andere grote economische en militaire blokken eigenlijk geen
alternatief bestaat), dan zal het een ander Europa moeten zijn dan dat van de politieke managers en
bureaucraten. De vraag is dan hoe een ander Europa, dat erin slaagt de huidige toestand van
stagnatie en dreigende desintegratie door een nieuw bezielend elan te doorbreken, eruit zou zien.
De idee van het boek is dat we daartoe terug moeten grijpen op het verhaal dat aan de Europese
manier van leven en denken ten grondslag ligt. Van dat narratief wordt hier de dieptegrammatica
gereconstrueerd. In zijn basiscontouren is dat het verhaal van een heel eigen vorm van humaniteit,
die in het teken staat van de vrije ontplooiing van de aanleg en talenten van een ieder. Hierin tellen
allen als gelijkwaardige personen mee en worden ze au sérieux genomen. Solidariteit en
medemenselijkheid zijn daarin wezenlijke componenten.
Deze opvatting van humaniteit vertaalt zich op samenlevingsniveau in de instituties en
levensvormen van de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten, de participatiemaatschappij en
het Rijnlandse ondernemingsmodel. Zij kunnen echter slechts floreren als ze doortrokken blijven
van het ferment van het bezielende Europese verhaal.
Koo van der Wal studeerde wijsbegeerte, godsdienstwetenschap en Duitse taal- en letterkunde in
Amsterdam en Göttingen. Hij is emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij
publiceert onder meer op het gebied van de ethiek, de rechts- en politieke filosofie en de
milieufilosofie.
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Hans van Stralen
Bron en bestemming
Essays over literatuur en christendom
€ 23,-

Reeks: Filosofiegewijs nr. 2
ISBN 978-94-6371-014-5
NUR 600/700
174 blz.
16 x 24 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

Rond het thema ‘Literatuur en christendom’ heeft Hans van Stralen zeer diverse essays geschreven
die zijn geïnspireerd op het gelijknamige college dat hij al enige jaren aan de Universiteit Utrecht
geeft. In talloze literaire teksten is de relatie met christelijke thema’s direct duidelijk (men denke
bijvoorbeeld aan Phèdre, de jansenistische tragedie van Jean Racine). Maar na 1945 zijn de
verbanden meer verborgen, zoals in het werk van Hugo Claus en Albert Camus.
Omdat we in een postchristelijke maatschappij leven, is het zinvol niet alleen deze sluimerende
maar ook de evidente connecties zichtbaar te maken. Voorts heeft de auteur theoretische
beschouwingen gewijd aan de verhouding tussen christelijke en literaire teksten en aan de
verbanden tussen het gebed en het gedicht. Daarnaast behandelt zijn boek de bekering, de apologie
en de erfzonde in de literatuur.
Hans van Stralen studeerde theologie, filosofie, Nederlands en algemene literatuurwetenschap. In
1990 promoveerde hij in de literatuurwetenschap op het literaire modernisme; in 2009 verscheen
zijn proefschrift in de theologie over bekeringen. Hij is als literatuurwetenschapper verbonden aan
de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit van Amsterdam.
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Jozef Waanders
Sporen van transcendentie
De filosofie van Karl Jaspers
€ 20,-

Reeks: Filosofiegewijs nr. 3
ISBN 978-94-6371-049-7
NUR 731/738
92 blz.
16 x 24 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

Als een voorname vertegenwoordiger van de twintigste-eeuwse existentiefilosofie heeft de Duitse
filosoof Karl Jaspers (1883-1969) als weinig anderen de crises van het moderne denken en bestaan
verwoord en geduid. Daarbij stelt hij heel nadrukkelijk de vraag wat de filosofie – in het bijzonder
de metafysica – in de moderniteit nog kan betekenen. Hij staat sceptisch tegenover de mogelijkheid
van iedere (systematische) kennis en wijst voortdurend op de onoplosbare gespletenheid van het
moderne leven. Maar tegelijkertijd laat hij zien hoe zich juist in die begrenzing en gebrokenheid
óók de mogelijkheid van authentiek mens-zijn en transcendentie openbaart.
In deze verhandeling worden die mogelijkheden verkend en worden de grondmotieven en
hoofdthema’s van Jaspers’ werk uiteengezet in hun historische en wijsgerige context.
Jozef Waanders studeerde geschiedenis en filosofie in Utrecht en Leuven. Hij was als
beleidsadviseur verbonden aan het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en werkt nu in
die hoedanigheid voor het Ministerie van Defensie. Daarnaast is hij eindredacteur van FilosofieTijdschrift.
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John Gilbert
The forgotten transition
From event to object and from tool to language
€ 44,-

ISBN 978-94-6371-003-9
NUR 682/738
336 blz.
17 x 24 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

According to Darwin’s theory of evolution by natural selection man is one species among many.
This provokes in a self-evident way comparison of anatomical and physiological characteristics.
Less common is the idea that the same approach can be put forward with regard to cognition. On a
particular moment in evolution the cognitive abilities of the branch which would eventually result in
the human species must have been of the same type as these from other species evolving into
different kinds of non-human primates. The intriguing question then is what could have caused the
development into the type of cognition characterizing man.
According to the author the different approach between apes and man in producing stone tools
unveils a clue indicating an important difference in perceptive cognitive organisation and this in
relation to the same input. This different organisational perspective goes with particular
characteristics opening a way of negotiating the world which in the end would prove to be highly
promising.
In this volume the potential of that particular perspective is being explored. The ideas proposed will
then be confronted with relevant points of view brought forward by other authors.
John Gilbert studied Ethics and Philosophy at the University of Ghent. His doctoral research
investigated the cognitive dimension of consciousness. In a later project on the alleged impact of the
workings of mirror neurons, the importance of embodiment and of action became a central theme.
Influenced by Kant’s transcendental approach, the focus was directed on the conditions making the
typical human way of having knowledge possible. The present book offers an illustration of this
endeavour.
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Fiscaliteit
Philippe Salens m.m.v. Christ Taghon
Aangifte Vennootschapsbelasting 2018
€ 137,50

Reeks: Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige
Beroepen (BBB), nr. 3
12de, herziene uitgave
ISBN 978-94-6371-035-0
NUR 786
1376 blz.
17 x 24,7 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

Deze publicatie bespreekt de vennootschapsbelasting aan de hand van het aangifteformulier. De
keuze om deze materie technisch te benaderen (de zogenaamde acht bewerkingen) werd gemaakt
vanwege de vaststelling dat men in de meeste gevallen in eerste instantie in aanraking komt met de
vennootschapsbelasting via dit formulier.
Eerst wordt het toepassingsgebied onderzocht. Vervolgens worden de verschillende vakken van de
aangifte grondig uitgediept. Hierbij wordt de vereiste aandacht besteed aan de interactie met
boekhoudrecht en -techniek. Waar nodig wordt tevens kort ingegaan op de andere belastingen
(voornamelijk btw en registratierechten) en het vennootschapsrecht. In de tekst wordt op
verschillende plaatsen verwezen naar aanbevolen literatuur voor verdere uitdieping of studie van
bepaalde problemen.
Door deze unieke aanpak is het boek veel meer dan een traditionele belastingalmanak – die
doorgaans slechts beperkt wordt geconsulteerd – en kan dit werk het hele jaar door als handboek
worden gebruikt.
Deze uitgave is onmisbaar voor elke beoefenaar van een boekhoudkundig beroep. Met zijn talrijke
verwijzingen naar fiscale rechtspraak vormt het ook een zeer waardevol naslagwerk voor fiscale
juristen.
Philippe Salens is vennoot bij EY Tax Consultants en programmadirecteur van het postgraduaat
Vermogens- en successieplanning aan de Brugge Business School.
Christ Taghon is director bij EY Tax Consultants.
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Stefan Ruysschaert
Beroepsmatige verhuur en btw
€ 32,-

Reeks: Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige
Beroepen (BBB), nr. 37
ISBN 978-94-6371-001-5
NUR 786
142 blz.
17 x 24,7 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

Het belasten van de verhuurovereenkomst heeft in de praktijk voornamelijk een financieel doel:
recht op aftrek verkrijgen van de voorbelasting. Moet uw contract van onroerende verhuur of een
soortgelijk contract waarin u gebruiksrechten verleent, nu echter belast worden mét of zonder btw?
De vraag is eenvoudig, het antwoord veel minder.
De moeilijkheden die zich hierbij voordoen, hebben hoofdzakelijk twee oorzaken. Enerzijds is het
onderscheid tussen de onroerende verhuur en andere handelingen die een ‘gebruiksrecht op een
onroerend goed uit zijn aard’ verlenen, niet steeds eenvoudig. Anderzijds gaat een werkelijke
onroerende verhuur vaak gepaard met andere leveringen of diensten die wel bedoeld kunnen zijn in
het btw-wetboek.
Wanneer wordt uw contract van onroerende verhuur met bijkomende diensten een complexe
overeenkomst die aan de btw dient onderworpen te worden? En tenslotte: welke alternatieven
bestaan er om toch een gebouw mét btw ter beschikking te stellen zonder dat u in rechtsonzekerheid
blijft?
Stefan Ruysschaert heeft een economische vooropleiding genoten aan de UGent. Hij is adviseur
bij de FOD Financiën. Hij is auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende
tijdschriften en boeken. Hij is o.a. redactielid van Fiscalnet en het Tijdschrift Huur. Hij doceert aan
de faculteit Economie van de UGent, vakgroep Accountancy, bedrijfsfinanciering en fiscaliteit, het
vak btw en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool van Odisee. Hij is ook plaatsvervangend lid
van de stagecommissie van het BIBF.
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Filip Vandenberghe
Handboek Personenbelasting 2018
€ 137,50

Reeks: Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige
Beroepen (BBB), nr. 1
8ste, herziene uitgave
ISBN 978-94-6371-036-7
NUR 786
1530 blz.
17 x 24,7 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

Het Handboek Personenbelasting is een leidraad door de complexe materie van de Belgische
personenbelasting. Het naslagwerk richt zich op de eerste plaats tot de professional die zich toelegt
op het invullen van de aangifte in de personenbelasting en het oplossen van concrete knelpunten ter
zake. Het werk is stevig onderbouwd. Voortdurend een evenwicht indachtig tussen volledigheid en
praktijk, werden relevante parlementaire vragen, rechtspraak en rulings, wetswijzigingen en
circulaires met hun precieze inwerkingtreding in het naslagwerk verwerkt. Steeds meer duiken
immers interpretatievragen op, waarop het antwoord niet meteen terug te vinden is in de wettekst.
Het handboek is helder opgebouwd volgens de aangifte in de personenbelasting. Daardoor wordt
het de gebruiker mogelijk gemaakt om vlug een antwoord te vinden op de diverse vragen die het
invullen van de aangifte elk jaar met zich meebrengt. Bijkomend werden telkens de diverse codes
van de aangifte personenbelasting opgenomen om mogelijke verwarring uit te sluiten en het
opzoekwerk te beperken.
Filip Vandenberghe is adviseur-diensthoofd bij de FOD Financiën en ruim tien jaar docent
fiscaliteit, onder meer aan de Brugge Business School, postgraduaat Fiscale Wetenschappen. Via
colleges en seminars voor verschillende beroepsverenigingen, houdt hij nauwgezet de vinger aan de
pols i.v.m. de laatste ontwikkelingen en vragen die bij praktijkmensen leven.
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Marc Gielis & Stefan Ruysschaert
Werken met de vennootschap na het zomerakkoord
Voor ondernemers en vrije beroepen
€ 35,ISBN 978-94-6371-015-2
NUR 827
271 blz.
16 x 24 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

Een vennootschap oprichten of niet? Een actuele vraag, zeker wanneer we de nieuwe regels van het
zogenaamde Zomerakkoord erbij betrekken. De volgende vragen zullen velen ongetwijfeld bekend
voorkomen:
• Een wagen aankopen op de vennootschap of als privépersoon?
• De villa in de vennootschap of de villa uit de vennootschap houden?
• Welke investeringen geven recht op aftrek als kost?
• Wat met de btw?
• Gelden onttrekken aan de vennootschap of net niet?
• Hoe richten we de vennootschap op?
• Hoe werkt een kostendelende vereniging en een btw-eenheid?
• Hoe zit de wisselwerking tussen het werken als natuurlijke persoon en het werken met een
vennootschap in elkaar?
• Hoe zit het met de voordelen van alle aard?
Dit boek geeft een antwoord op deze en andere belangrijke vragen. Maar de basisvraag is en
blijft: Waarom is het werken met een vennootschap interessant? De auteurs beantwoorden deze
vraag op een toegankelijke manier. De verschillende facetten, waaronder de erfbelasting, komen
hierbij aan bod.
Inclusief de nieuwe fiscale regels van het Zomerakkoord
Marc Gielis is verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies, tevens belastingconsulent, bij
Bank J. Van Breda en C° nv. Hij begeleidt in deze functie dagelijks uitoefenaars van vrije beroepen
en ondernemers bij het optimaliseren van hun fiscale situatie. Hij is gastdocent aan Odisee, EHSAL
Management School en Vives/Brugge Business School.
Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën en auteur van talrijke bijdragen op fiscaal
vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij doceert aan de faculteit Economie van de
UGent, vakgroep Accountancy, bedrijfsfinanciering en fiscaliteit, het vak btw en is gastdocent aan
de Fiscale Hogeschool van Odisee. Hij is ook plaatsvervangend lid van de stagecommissie van het
BIBF.
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Geografie
Valerie Dewaelheyns, Hans Leinfelder & Hubert Gulinck (eds.)
Challenging the boxes
Interfaces in landscape and land use
€ 35,-

ISBN 978-94-6371-045-9
NUR 901/907
280 blz.
21 x 27 cm
hardcover
vierkleurendruk
verschenen

Challenges of sustainability and transition need innovative tools for the understanding, mapping,
designing and governing of manmade sites and territories.
Complementary to standard land use categories, such as housing and agriculture, this book of essays
introduces eleven ‘interface categories’, labels for land use interactions, transitions, mixes, and
spatial and temporal positions in between.
Authors from different disciplines describe and illustrate how this set of interfaces resonates with
their own projects, challenges and agendas, and how it sheds light on new land use agents, on
unregistered forms of land occupation, and on opportunities for socio-economic and ecosystem
services.
The concept of interfaces encourages the development of adapted modes of planning and
management for urban, rural or natural environments, and on different spatial scales.
Valerie Dewaelheyns is a policy maker at the spatial planning department of the Province VlaamsBrabant.
Hans Leinfelder is assistant professor at the Faculty and the Department of Architecture at KU
Leuven.
Hubert Gulinck is professor emeritus at the Department of Earth and Environmental Sciences of
KU Leuven.
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Gezondheidszorg
Elena de Ru & Elane Lazet
Dementie
Onze zorg
€ 23,90

ISBN 978-94-6371-027-5
NUR 895
168 blz.
17 x 24 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

‘Eindelijk eens een boek dat pittig oogt en geen saaie opsomming is van triestige verhalen. Knap
gedaan! Ik vind het concept bijzonder origineel en aantrekkelijk!’
‘Ik ken geen ander boek dat zo’n mooie, indringende beschrijving geeft van de dagelijkse
problemen, de twijfel en de pogingen om oplossingen te vinden.’
‘Jullie hebben een ontroerend, prachtig boek geschreven! Ik wou dat ik het veel eerder had
gelezen.’
Dit boek is het realistische, tegelijk boeiende verhaal van twee mantelzorgers die met een bijzonder
warm hart open vertellen over de onprettige maar zeker ook over de prettige ervaringen met hun
geliefden die de diagnose dementie kregen. Het toont aan dat dementie het leven niet zomaar
afsnijdt maar nog een hele tijd vele mogelijkheden biedt. Mantelzorgers mogen de moed niet
verliezen. Dit boek wil hen daarbij helpen. Meteen geeft het ook professionele zorgverleners een
inzicht in de wereld waarin mensen met dementie en hun mantelzorgers vertoeven.
Beiden geboren in Nederland, emigreerde Elane Lazet op jonge leeftijd naar de Verenigde Staten,
Elena de Ru woont al vele jaren in Vlaanderen. De een zorgde voor haar moeder, de ander zorgt al
lang voor haar man. De auteurs zijn nichten van elkaar.
Elane Lazet studeerde Engelse taal- en letterkunde, Elena de Ru is onderwijskundige. Ze kennen
heel veel mensen met dementie en hun naasten van nabij. Over hun rijke ervaring als mantelzorger
houden zij over de hele wereld voordrachten en workshops en schreven zij dit boek.
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Geert Messiaen
Is Europa sociaal?
€ 24,50

ISBN 978-94-6371-019-0
NUR 860
195 blz.
16 x 24 cm
softcover
tweekleurendruk
verschenen

De patiënt moet centraal staan in de gezondheidszorg, zonder exclusiviteit van wie of wat dan ook.
Gezondheidszorg is een pluralistisch gegeven in een voor iedereen toegankelijk forum. Solidariteit
en rendabiliteit kunnen geen evenwichtsoefening maken op de balans van gezondheidszorg. De
mens moet altijd primeren. Zo moet een modern ziekenfonds, naast preventie en coaching, een
dienstverlening uitbouwen voor mensen met gezondheidsproblemen maar ook voor gezonde
mensen. Daarbij rijst de dwingende vraag: hoe sociaal is Europa?
Dit boek is geschreven met kennis van het verleden en een brede, boeiende maar ook gedurfde visie
op de ontwikkeling van de gezondheidszorg in de toekomst. Gedurfde visies hebben pas zin als ze
worden gedeeld.
Geert Messiaen, doctor in de rechten en licentiaat in het notariaat, is secretaris-generaal van de
Landsbond van Liberale Mutualiteiten.
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Ronald Geelen
Lessen van Aladdin, Hans en Grietje en vele anderen
Voor professionals in de zorg
€ 21,-

ISBN 978-94-6371-025-1
NUR 895/897/816
135 blz.
16 x 24 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

In de zorg voor kwetsbare mensen blijven er situaties die kopzorgen geven, ondanks alle kennis,
juiste bedoelingen en goede vaardigheden van de zorgverleners. Eigen hoofd, hart en handen raken
weleens van slag door dilemma’s en schijnbaar onoplosbare euvels. Hoe dan verder?
Eeuwenoude verhalen, mythen, helden en beelden reiken een helpende hand aan, zodat de situatie
beter te begrijpen valt en ook efficiënter ingrijpen mogelijk is. Daarnaast zijn ze vanuit zichzelf
inspirerend leesvoer.
Dit boek geeft nuttige perspectieven aan zorgverleners, behandelaars en managers, zowel voor het
werk als voor hun eigen leven.
Ronald Geelen schrijft in vaktijdschriften en publiceert boeken op het gebied van zorg, dementie
en communicatie. Hij werkt als psycholoog bij Thebe in Breda.
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Bart Deltour
Zorg-Esperanto
De kracht van eenvoud
€ 23,90

ISBN 978-94-6371-004-6
NUR 890/840/740
165 blz.
17 x 24 cm
softcover
vierkleurendruk
verschenen

Het boek Zorg-Esperanto biedt:
• inzicht in zorgsituaties, in de gewenste resultaten of doelen van de zorg en de middelen om deze
doelen te bereiken
• een methode om samen met zorgvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners tot heldere en
gedragen afspraken te komen, al dan niet vastgelegd in een zorgplan
• een gemeenschappelijke taal voor een persoonsgerichte en open kijk op zorg
Zorg-Esperanto is breed toepasbaar. De methodiek werd over een periode van vier jaar ontwikkeld
vanuit de praktijkervaring van zorgverleners die verschillende doelgroepen ondersteunen. ZorgEsperanto biedt voor elke zorgsituatie aanknopingspunten: de zorg voor oudere zorgvragers,
personen met dementie, personen met een beperking, gezinnen in een moeilijke opvoedingssituatie,
chronisch zieken, personen met een psychische kwetsbaarheid, kersverse ouders, gezinnen in
kansarmoede…
Zorg-Esperanto werd ontwikkeld door Familiezorg West-Vlaanderen vzw, al zeventig jaar
werkzaam als universele en integrale thuiszorgdienst. Familiezorg West-Vlaanderen vzw heeft als
centrale missie bekwame, vertrouwvolle, hartelijke zorg en ondersteuning bieden aan zorgvragers
en mantelzorgers in hun thuismilieu.
Bart Deltour, directeur zorg bij Familiezorg West-Vlaanderen vzw, is master in de sociale
pedagogiek en volgde een masterclassopleiding contextuele zorgverlening.

19

Logopedie
Carry De Clercq & Siona Houthuys
Wat je mond moet doen als je niet praat
€ 21,-

ISBN 978-94-6371-038-1
NUR 896
68 blz.
16 x 24 cm
softcover
vierkleurendruk
verschenen

Voorkom een dure beugel, binnensmonds spreken en een doorgezakt gelaat. Een gezonde
mondgewoonte helpt.
Dat je mond iets doet als je praat, is evident. Je maakt dan bewegingen met je lippen en je tong om
de klanken van een taal te maken. Maar dat je mond ook dingen doet als je niet praat, is minder
geweten. En dat hierbij ook dingen fout kunnen gaan, is al helemaal onbekend. Zo kun je
bijvoorbeeld dag en nacht door je mond ademen in plaats van door je neus. Hierdoor kunnen je
tanden verkeerd groeien en kan je gezicht uitdrukkingsloos worden. Dat het ene met het andere te
maken heeft, weet haast niemand. Sommige jarenlange, onverklaarbare lichamelijke klachten
kunnen in relatie staan met verkeerde mondgewoonten.
Krijg je vaak de opmerking ‘wat zeg je?’, ‘sta recht’ of ‘je kijkt zo streng’, ben je vaak verkouden
of word je ’s morgens vaak wakker met een pijnlijk of hard gevoel in de kaken, dan heb je
misschien een verkeerde mondgewoonte.
Dit boek licht toe wat er allemaal verkeerd kan lopen als je mond niet praat en wat daarvan de
gevolgen zijn. Ook staan er tips in over hoe je de problemen kunt aanpakken.
Carry De Clercq staat aan het hoofd van Dienst voor Stemtraining in Antwerpen. DVS leidt
mensen op die beroepshalve veel moeten spreken en begeleidt hen bij problemen. Ze geeft les aan
het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen, richting Acteren en Woordkunst. Ze werkte ook als
docent logopedie aan de Fontys Hogeschool in Tilburg.
Siona Houthuys behaalde een Master Taal- en Letterkunde aan de UGent, en een Master
Woordkunst-Drama aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. In 2015 richtte ze
AudioCollectief SCHIK op waarmee ze podcasts en theatrale audio-ervaringen maakt. Als
theatermaker maakte ze de voorstelling SPEELGOED, waarmee ze op het ITs Theaterfestival 2016
in Amsterdam de Debuutprijs won.
20

Mens & Maatschappij
Erik van Landewijk & Anjo Dimmers
In de ban van levensvisie
Op weg naar vrijheid en voldoening
€ 22,90

ISBN 978-94-6371-037-4
NUR 740/770
167 blz.
17 x 24 cm
softcover
vierkleurendruk
verschenen

Wie op ontdekkingsreis gaat in zichzelf, wordt zich bewust van voorheen onbewuste processen.
Inzicht daarin leidt stap na stap naar keuzevrijheid, zowel in denken als in handelen. Daarvoor
wordt het brein ingezet. Het brein doet niets vanzelf, maar een mens kan het brein wel laten doen
wat hij wil.
Een onstuitbare visie is het geheim dat de mens onderscheidt van alle andere levende wezens. In de
ban van levensvisie kan iedereen zijn leven vol van betekenis leiden, ongeacht de situatie waarin
men zich bevindt. Hierin ligt de weg om de eigen visie te ontdekken en dan ook met tevredenheid
en voldoening te leven. Dit geldt zowel voor ieder persoonlijk als voor het functioneren van
organisaties.
Wie op reis gaat in het eigen brein, leert verrassend veel kennen.
Erik van Landewijk en Anjo Dimmers hebben een jarenlange ervaring in het ontwikkelen en
geven van trainingen op het gebied van ‘brein en visie’ aan CEO’s en hun organisaties, maar
evenzeer aan individuen. Zij specialiseerden zich in het werken met bewuste (master Executive
Neuroscience, NeuroLeadership Institute i.s.m. University of Sussex) en onbewuste (master NLP,
UNLP Amsterdam) breinprocessen. Van Landewijk TCC, met zetel in Leiden, werd opgericht in
2008 en heeft als visie mensen en organisaties tot volledige bloei te brengen. Het is een door het
Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) erkend opleidingsinstituut.
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Reinekke Lengelle
Jezelf schrijven
€ 20,ISBN 978-94-6371-044-2
NUR 306/740
113 blz.
13,5 x 21,5 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

Mensen schrijven zich vaak ‘uit de knoop’. Daarvoor hoef je geen dichter of schrijver te zijn. Het is
een reis naar binnen, waarbij je luistert naar inspiratie die vaak al langer in je fluistert. Aan de hand
van persoonlijke verhalen en gedichten laat de auteur zien hoe de reis op een creatieve manier vorm
krijgt door het vinden van de juiste woorden. Ze maakt duidelijk dat je van jezelf kunt genieten. Ze
besteedt aandacht aan blijdschap, verdriet, dood, intimiteit en het onverwachte. Het boek moedigt
de lezer aan om een ‘warm innerlijk kompas’ te ontwikkelen, dat kansen biedt om het leven dieper
en authentieker te (be)leven.
“Dit boek biedt drie geschenken: op concrete verhalen gebaseerde gedachten over onze behoefte
aan troost, gedichten die als gezongen toverspreuken troost bieden, en de uitnodiging aan de lezer
om meer bezig te zijn met het lezen en schrijven van poëzie als een remedie tegen de worsteling die
leven vaak is. Een vogel zingt in de lucht, dit boek zingt voor jou.” – Kim Stafford, auteur van The
Muses Among Us: Eloquent Listening and Other Pleasures of the Writer’s Craft.
“In dit boek laat Reinekke Lengelle zien dat poëzie een spiegel is van onze ervaringen. De auteur
geeft inzicht in hoe het schrijven van gedichten haar in staat stelde levensgebeurtenissen te
verwerken. In een uitnodigende, directe stijl worden we van grote vragen over leven en dood
meegenomen naar thema’s als intimiteit en ouderschap. Oefeningen en schrijfsuggesties, gebaseerd
op technieken die ze samen met haar vele studenten heeft ontwikkeld, spreken tot de verbeelding.
Dit boek biedt een gulle toegang tot zowel poëzie als de wereld van expressief schrijven voor
persoonlijke ontwikkeling.” – Victoria Field, poetry therapist en auteur van Baggage: A book of
leavings.
Reinekke Lengelle, PhD, is een dichter, toneelschrijver en academica. Ze geeft al meer dan twintig
jaar cursussen op het gebied van schrijven en persoonlijke en loopbaanontwikkeling op
universiteiten en hogescholen. Ze is als universitair docent verbonden aan Athabasca University
(Canada) en als onderzoeker aan De Haagse Hogeschool. Ze heeft samen met haar werk- en
levenspartner Frans Meijers “career writing” ontwikkeld. Ze hebben in Canada, Nederland,
Engeland, IJsland en Finland professionals in deze methode getraind (www.writingtheself.ca).
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Guido Cuyvers
Macht en onmacht van haat
€ 31,-

ISBN 978-94-6371-024-4
NUR 689/697/740
258 blz.
17 x 24 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

“De criminoloog en filosoof Guido Cuyvers beschrijft haat als de drijfveer van
grensoverschrijdende conflicten tussen volkeren of groepen binnen een land. Hij opteert voor een
genuanceerde en brede benadering van het complexe fenomeen haat. Nuttig voor iedereen vanwege
het feit zelf ook slachtoffer te kunnen worden en vanwege de noodzaak mee te denken over het
overwinnen van het kwaad. Een unieke, hoogst actuele publicatie.” – NBD Biblion

Haat is menselijk en actueel. Hij maakt intrinsiek deel uit van wat zich tussen mensen kan afspelen.
Dagelijks worden we geconfronteerd met de vele vormen en uitwassen van haat: pestgedrag,
cyberhaat, manifestaties door haatgroepen, religieus geïnspireerd geweld tegen andersdenkenden,
genocides.
Haat is machtig als vernietigende kracht: hij weet individuen en grote groepen mensen te motiveren
om het slechtste uit zichzelf naar boven te halen. Haat staat tegelijk onmachtig tegenover de
positieve vrijheid van mensen om haat te overstijgen.
Na een onderzoek naar het wezen van haat richt dit boek een breedhoeklens op de vele gezichten
ervan, zowel bij individuen en groepen als bij volkeren. Tegenover het negativisme van haat plaatst
het constructieve mogelijkheden die relaties tussen mensen en vrede bevorderen.
Guido Cuyvers studeerde criminologie, familiale en seksuologische wetenschappen en filosofie
aan de KU Leuven. Na een loopbaan in het hoger onderwijs blijft hij geëngageerd in het
middenveld, bij het ouderenbeleid en het onderzoek naar de positie van ouder wordende mensen in
de samenleving. Als auteur publiceerde hij uitvoerig over allerlei maatschappelijke thema’s.
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Marjo Boer, Simona Karbouniaris & Marina de Wit (Red.)
Van levenservaring naar ervaringsdeskundigheid
Didactiekboek
€ 59,-

ISBN 978-94-6371-039-8
NUR 740/846
592 blz.
17 x 24 cm
softcover
tweekleurendruk
verschijnt in augustus

Er is moed, engagement en inspiratie voor nodig om eigen ingrijpende levenservaringen te
ontwikkelen tot ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundigheid is een vak in ontwikkeling. De
afgelopen decennia is een professionaliseringsslag gaande en heeft ervaringsdeskundigheid haar
intrede gedaan in de zorg, het sociaal domein en het onderwijs. Deze ontwikkeling brengt allerlei
leertrajecten op gang, van autodidactische tot cursorische en post-hogere beroepsopleidingen.
Het was al een langer levende missie om eigen ervaringen met opleiden, scholen en het aanbieden
van cursussen rond ervaringsdeskundigheid te delen met anderen in overeenstemming met de
kernwaarden van ervaringsdeskundigheid. De auteurs hebben op eigen terrein ervaringskennis
opgedaan. Dit boek is een weergave van deze ervaringskennis, verrijkt met praktijkkennis en
wetenschappelijke inzichten. De bedoeling van het boek is om een meerperspectivische bijdrage te
leveren aan de didactiek rond het ervaringsleerproces.
Marjo Boer is opleider en leersupervisor in diverse beroepsopleidingen ervaringsdeskundigheid en
supervisiekunde. Vanaf het begin van haar begeleidingswerk is zij betrokken bij
vernieuwingsbewegingen die het ontwikkelen van ruimdenkendheid, onafhankelijkheid en een
onderzoekende houding mogelijk maken en die tegenkracht willen bieden aan uitsluitingprocessen.
Zij is co-auteur van diverse boeken rond deze thema’s.
Simona Karbouniaris, sociaal wetenschapper, is docent-onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht.
Als ervaringsdeskundige binnen de GGZ integreert zij haar professionaliteit met haar
ervaringskennis. Zij is actief binnen de minor GGZ-agoog en bezig met promotieonderzoek op het
terrein van ervaringsdeskundigheid. Daarnaast is zij gecertificeerd docent in de methodiek Steunend
Relationeel Handelen.
Marina de Wit is werkzaam als ervaringsdeskundige projectleider van het Platform
Ervaringsdeskundigheid Zorg & Welzijn in regio Utrecht. Zij is daarnaast betrokken bij het
Leerplan Ervaringsdeskundigheid. Verder werkt zij als autodidact beeldend kunstenaar. Ze schildert
en maakt keramiek. Haar werk is abstract en heeft als uitgangspunt haar innerlijk proces. Zij is al
lang actief in de zelfhulpbeweging.
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Onderwijskunde
Luc Dekeyser
De leraar als manager van een krachtige leeromgeving
€ 32,-

ISBN 978-94-6371-010-7
NUR 841
272 blz.
17 x 24 cm
softcover
tweekleurendruk
verschenen

Dit boek biedt (toekomstige) leerkrachten uit het primair, secundair en tertiair onderwijs een
antwoord op de vraag hoe je van een diverse klasgroep een krachtige leeromgeving maakt.
Deze vraag is cruciaal omdat uit onderzoek naar effectiviteit van leraren blijkt dat zowel didactische
als organisatorische factoren de kwaliteit van leren en onderwijzen bepalen. Didactische factoren
betreffen de doelen die de leraar nastreeft, de gekozen leerstof, de didactische werkvormen, de
gebruikte leermiddelen en de wijze van evalueren. De organisatorische factoren verwijzen naar het
klasmanagement, het creëren van de noodzakelijke voorwaarden voor individuen en groepen om de
beoogde leeruitkomsten mogelijk te maken. De wijze waarop een klas of leergroep wordt
georganiseerd, bepaalt immers onrechtstreeks de leeruitkomsten.
Klasmanagement heeft het grootste effect op de prestaties van leerlingen. Klasorganisatie is een
complex gebeuren. Daarom moet elke leraar een grondig inzicht verwerven in de klas of groep als
omgeving, met daaraan gekoppeld de vaardigheid om die te beïnvloeden in de richting van de
gestelde doelen.
Luc Dekeyser is sociaal pedagoog en heeft vele jaren ervaring als docent in het hoger onderwijs.
Aan de KU Leuven, waar hij ook promoveerde, doceert hij onder meer “Doelgerichte communicatie
en taakgericht werken met groepen in het onderwijs”.
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Loes van Wessum & Ingrid Verheggen
Leiding geven aan een lerende school
Welke vragen heb jij vandaag gesteld?
€ 21,50

ISBN 978-94-6371-012-1
NUR 841
152 blz.
17 x 24 cm
softcover
vierkleurendruk
verschenen

Hoe kan de schoolleider leidinggeven aan het ontwikkelen van een schoolcultuur die gericht is op
samenwerken, onderzoeken en leren? Het is verleidelijk om leraren die met vragen en problemen
komen pasklare oplossingen te bieden. Maar ze worden meer geholpen door juist geen antwoorden
te geven en in tegendeel nog meer vragen te stellen. Uiteindelijk zullen ze dan zelf hun
oorspronkelijke vraag beantwoorden. Waarschijnlijk komt er dan ook een betere oplossing die
bovendien eerder uitgevoerd zal worden, omdat de leraar ze zelf bedacht heeft. Vragen stellen
ondersteunt leerprocessen.
De auteurs werken met een analysekader dat behulpzaam is om vragen te stellen en niet meteen in
actie te schieten, maar eerst goed te kijken wat er nu echt aan de hand is.
De titel van het boek is dan ook: Leidinggeven aan een lerende school. Welke vragen heb jij
vandaag gesteld?
Ingrid Verheggen was lerares Nederlands, afdelingsleider, conrector en rector. Daarna maakte zij
deel uit van de directie van onderwijsadviesbureau APS, onder meer als directeur voortgezet
onderwijs. Ook was zij bestuurder van de Almeerse Scholen Groep, met als aandachtsveld onder
andere Primair Onderwijs.
Loes van Wessum was lerares in het basisonderwijs en docent-onderzoeker bij de Vakgroep
Onderwijskunde van de Universiteit Utrecht, waar ze promoveerde op een onderzoek naar samenwerking
tussen docenten in het Voortgezet Onderwijs. Ze werd lid van het managementteam
bij onderwijsadviesbureau Eduniek, waar ze ook schoolleiders adviseerde bij veranderkundige vraagstukken.
Vervolgens was ze bestuurlijk adviseur en onderwijskundig onderzoeker bij BMC. Ze was tevens
verantwoordelijk voor het implementeren van een nieuw onderzoekscurriculum bij zes
eerstegraadslerarenopleidingen bij de Hogeschool van Amsterdam en hoofdonderzoeker bij het Lectoraat van
Edith Hooge. Momenteel werkt ze aan professionaliserings- en onderzoeksprojecten bij Windesheim
Flevoland, waar ze aangesteld is als Associate Lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding.
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Heidelinde Buyse, Bert Callens, Martine Dorme, Lana Glorieux, Christof Patyn &
Ludwine Velghe & Ivo Engelen (eindredactie)
Simulatieonderwijs en simulatietraining
Een vernieuwend concept voor het hoger onderwijs en organisaties uit de
gezondheidszorg in Vlaanderen
€ 31,ISBN 978-94-6371-031-2
NUR 846/897/851
224 blz.
17 x 24 cm
softcover
vierkleurendruk
verschenen

Het simulatieonderwijs met hoogtechnologische interactieve poppen (High Fidelity Patient Simulator) is
vandaag volledig ingeburgerd in de opleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde van de hogeschool VIVES.
Hier leren studenten non-technical skills in gesimuleerde maar levensechte leersituaties. De belangrijkste
leereffecten van het simulatieonderwijs liggen op het vlak van klinisch redeneren, communiceren,
organiseren, coördineren en intra- en interdisciplinair samenwerken. Simulatieonderwijs gebeurt in een
veilige leeromgeving, waar fouten durven maken een hefboom kan zijn in het leerproces: ‘Simulation is not
what you do, but what you learn.’ Een mooi voorbeeld van deep level learning en compententiegericht
opleiden. Ook in het werkveld wint simulatietraining met hoogtechnologische poppen aan belang.
Verpleegkundigen, vroedvrouwen, artsen en andere zorgprofessionals leren zo in een veilige context omgaan
met situaties die ze niet dagelijks kunnen inoefenen. Het simulatieonderwijs in de gezondheidszorg is
internationaal sterk uitgebouwd. De bacheloropleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde van de hogeschool
VIVES besloten in 2012 om het simulatieonderwijs systematisch in alle opleidingsfasen te integreren. Nu
zijn ze een van de Laerdal-referentiecentra.
De auteurs zijn allen verbonden aan hogeschool VIVES, Campus Kortrijk.
Heidelinde Buyse is sociaal verpleegkundige en docent aan de bacheloropleiding Verpleegkunde. Ze is
EUSIM-instructor level 1 en facilitator in het simulatieteam. Bert Callens is verpleegkundige intensieve
zorgen en docent aan de bacheloropleiding Verpleegkunde. Hij is EUSIM-instructor level 1 en facilitator in
het simulatieteam. Martine Dorme is vroedvrouw en docent aan de bacheloropleiding Vroedkunde. Zij is
EUSIM-instructor level 2 en facilitator en operator in het simulatieteam. Lana Glorieux is sociaal
verpleegkundige en docent aan de bacheloropleiding Verpleegkunde. Ze is EUSIM-instructor level 1 en
facilitator en operator in het simulatieteam. Zij was enkele jaren actief als onderzoeksmedewerker in het
Expertisecentrum Zorginnovatie. Christof Patyn is operatie- en pijnverpleegkundige en docent aan de
bacheloropleiding Verpleegkunde. Hij is EUSIM-instructor level 2 en volgde de opleiding Master en facteurs
humains et CRM bij Report’in. Daarnaast is hij facilitator en operator in het simulatieteam en coördinator
van het VIVES Simlab. Ludwine Velghe is verpleegkundige intensieve zorgen en docent aan de
bacheloropleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde. Ze is EUSIM-instructor level 1 en facilitator in het
simulatieteam voor de bachelor-na-bacheloropleiding Intensieve zorg en spoedgevallenzorg. Ivo Engelen is
pedagoog en oud-onderwijscoach van de bacheloropleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde. Hij werkt
momenteel op de Dienst Communicatie van VIVES. Hij schreef tientallen publicaties in het domein van
onderwijs, opvoeding en begeleiding.
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Pieter Goessaert
Taakanalytisch Leerlingvolgsysteem Spelling
Eerste tot en met zesde leerjaar van het lager onderwijs
€ 175,-

ISBN 978-94-6371-047-3
NUR 100/190
140 blz.
A4
softcover
zwart-wit
verschenen
Indien u tegelijk ook het Taakanalytisch
Leerlingvolgsysteem Wiskunde aankoopt, betaalt u
voor beide producten samen slechts € 250 i.p.v. € 350.

Dit pakket bevat: handleiding, toetsen, correctiesleutels en computerprogramma
Alle deeldoelstellingen spelling van het basisonderwijs kunnen met dit diagnostisch testprotocol
nauwkeurig worden onderzocht. De bedoeling van de toetsen is om precies te kunnen omschrijven
op welke onderdelen van de leerstof spelling een leerling uitvalt.
Als voorafgaande en dus eerste fase wordt van de volledige klasgroep een korte signaaltoets
afgenomen, die de leerlingen met problemen aanwijst. De signaaltoetsen werden in het begin van
het schooljaar 2017 genormeerd door middel van een afname bij een ruime proefgroep in de
leerjaren 2, 3, 4, 5 en 6. Hierdoor zijn er percentielnormen beschikbaar voor de leerstof van het
eerste tot en met het vijfde leerjaar. Op basis van deze genormeerde signaaltoetsen wordt duidelijk
wie zwak presteert voor de geteste leerstof en voor wie bijkomend onderzoek wenselijk is. Dat kan
gebeuren met de analytische toetsen van het eerste tot en met het zesde leerjaar. De normering werd
uitgevoerd onder supervisie van Paul Dudal, psycholoog en voormalig medewerker VCLB Torhout.
Het verwerken van de scores gebeurt aan de hand van een gebruiksvriendelijk computerprogramma,
dat de resultaten van een individuele leerling en een groep leerlingen in overzichtelijke rapporten
weergeeft.
Het pakket bevat een gedrukte handleiding met alle toetsen en correctiesleutels. De toetsen worden
eveneens in pdf-formaat ter beschikking gesteld en kunnen onbeperkt als kopieerblaadjes worden
gebruikt. Het computerprogramma wordt na aankoop van het pakket gepersonaliseerd per e-mail
toegestuurd. Het programma is bovendien zeer gunstig: het is onbeperkt in tijd en onbeperkt in
aantal leerlingen.
Pieter Goessaert is licentiaat in de psychologie. Hij was tewerkgesteld in het Vrij CLB van
Oostende. Hij begeleidde er scholen van het buitengewoon onderwijs.
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Pieter Goessaert
Taakanalytisch Leerlingvolgsysteem Wiskunde
Eerste tot en met vijfde leerjaar van het lager onderwijs
€ 175,-

ISBN 978-94-6371-048-0
NUR 100/190
236 blz.
A4
softcover
zwart-wit
verschenen
Indien u tegelijk ook het Taakanalytisch
Leerlingvolgsysteem Wiskunde aankoopt, betaalt u
voor beide producten samen slechts € 250 i.p.v. € 350.

Dit pakket bevat: handleiding, toetsen, correctiesleutels en computerprogramma
De deeldoelstellingen wiskunde voor het eerste tot en met het vijfde leerjaar van het basisonderwijs
kunnen met dit diagnostisch testprotocol nauwkeurig worden onderzocht. De bedoeling van de
toetsen is om precies te kunnen omschrijven op welke onderdelen van de leerstof wiskunde een
leerling uitvalt.
Als voorafgaande en dus eerste fase wordt van de volledige klasgroep een korte signaaltoets
afgenomen, die de leerlingen met problemen aanwijst. De signaaltoetsen werden in het begin van
het schooljaar 2017 genormeerd door middel van een afname bij een ruime proefgroep in de
leerjaren 2, 3, 4, 5 en 6. Hierdoor zijn er percentielnormen beschikbaar voor de leerstof van het
eerste tot en met het vijfde leerjaar. Op basis van deze genormeerde signaaltoetsen wordt duidelijk
wie zwak presteert voor de geteste leerstof en voor wie bijkomend onderzoek wenselijk is. Dat kan
gebeuren met de analytische toetsen van het eerste tot en met het vijfde leerjaar. De normering werd
uitgevoerd onder supervisie van Paul Dudal, psycholoog en voormalig medewerker VCLB Torhout.
Het verwerken van de scores gebeurt aan de hand van een gebruiksvriendelijk computerprogramma,
dat de resultaten van een individuele leerling en een groep leerlingen in overzichtelijke rapporten
weergeeft.
Het pakket bevat een gedrukte handleiding met alle toetsen en correctiesleutels. De toetsen worden
eveneens in pdf-formaat ter beschikking gesteld en kunnen onbeperkt als kopieerblaadjes worden
gebruikt. Het computerprogramma wordt na aankoop van het pakket gepersonaliseerd per e-mail
toegestuurd. Het programma is bovendien zeer gunstig: het is onbeperkt in tijd en onbeperkt in
aantal leerlingen.
Pieter Goessaert is licentiaat in de psychologie. Hij was tewerkgesteld in het Vrij CLB van
Oostende. Hij begeleidde er scholen van het buitengewoon onderwijs.
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Jayaraja & Erwin Tielemans
The Purple Book of Energisers and Games
€ 24,90-

ISBN 978-94-6371-030-5
NUR 840
180 blz.
20 x 27,5 cm
softcover
zwart-wit
verschijnt in augustus

In this book you will find fun, crazy, imaginative and inspiring energisers and games, which will
enhance your work with groups of teenagers and adults. These activities help create a playful
energy which promotes connection, engagement and understanding. Due to the more than forty
years of experience both authors have in playing games and integrating them in their workshops,
this book contains clear instructions, and helpful topics for reflection for every activity. The authors
hope you enjoy the many games and ideas in this book. Let it inspire you and those you work with.
Have fun!
Early in his career as a teacher Erwin Tielemans began integrating games and playful activities in
his work. When people are having fun, they learn better. This belief has been at the heart of his
development as a teacher and trainer. He has developed numerous creative initiatives for social and
emotional learning with teenagers. Interactive and lively activities are a characteristic of his
teaching and training and are used to inspire others in their development of lessons and training
courses. As a Mindful Communication trainer, he draws on a depth of games and playful activities,
many of which you will find in this book.
Jayaraja trained as a P.E. and drama teacher, excited by the creative potential of these subjects to
teach core human values such as cooperation, respect, and imagination. A love of play, its
educational potential and a passion for learning helped initiate a deep and joyful friendship with
Erwin Tielemans. Jayaraja is skilled in developing and combining games, creating new variations
which seek to stimulate, challenge and awaken his participants. Jayaraja’s Mindful Communication
workshops are invariably playful, fun and unpredictable. His aim is to facilitate deep learning and
transformation, helping people access more of their potential and potency.
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Dolf van den Berg
Utopia: naar ander onderwijs
Document voor de toekomst
€ 29,90

ISBN 978-94-6371-018-3
NUR 841
231 blz.
17 x 24 cm
softcover
vierkleurendruk
verschenen

‘Dit boek is geschreven vanuit een diepgaande betrokkenheid bij onze schoolgaande kinderen en
jongeren, liefde voor onderwijs en grote eruditie. Dolf van den Berg brengt hier zijn idealen, kennis,
ervaring en wijsheid samen in een evenwichtige compositie van een nieuwe school. Niet één die
utopisch zal blijven, nee, ze ligt binnen handbereik. Dat is het kenmerk van elk ideaal typisch beeld,
het ideale kunnen we niet bereiken, maar het typische wel.
Voor de auteur is het typische dat onze scholen mensenscholen worden. Het gaat hem om ‘het
hervinden van de leerling als mens’, zoals hij schrijft, in diep respect voor de uniciteit en het
potentieel van ieder kind. Dit pedagogische motief brengt hem bij een school als ‘gemeenschap van
waarheid en waardigheid’, die hij vervolgens onderwijskundig vorm geeft. Dat is het
belangwekkende van dit boek: een modern, goed gefundeerd pedagogisch concept wordt
onderwijskundig vorm gegeven. Dan ontstaat een school die niet meer uit is op ‘standaardisatie en
beheersing’, maar een school die zin geeft. Een school waarin de leerling geen afgeleide is van het
curriculum, maar omgekeerd, leraar en leerling in interactie een curriculum tot leven brengen.
Een bijzonder waardevol boek voor wie streeft naar een leerling- en leraarwaardige school en een
stevig fundament voor de praktijk zoekt.’
Luc Stevens, emeritus hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht en ‘founding
father’ van het NIVOZ – Nederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken.
Dolf van den Berg is emeritus hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Centraal in
zijn wetenschappelijk werk staat de zoektocht naar opvoeding en onderwijs dat meer in
overeenstemming is met de kenmerken van menselijke en professionele
ontwikkeling. www.dolfvandenberg.nl
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Charlotte Pannier
Vertel mij wat je ziet
Verhalen, kunstgeschiedenis en cultuuronderwijs
€ 29,50

ISBN 978-94-6371-049-7
NUR 846/640
144 blz.
17 x 24 cm
softcover
vierkleurendruk
verschenen

‘Vertel mij wat je ziet. Verhalen, kunstgeschiedenis en cultuuronderwijs’ stelt de hypothese dat
kunstgeschiedenis en cultuuronderwijs elkaar nodig hebben. Het boek bevat twee luiken: een
traditioneel en een alternatief. Het traditionele luik richt zich op oefeningen waarbij uitgelegd wordt
wat stijlgeschiedenis en iconologie inhouden. De alternatieve aanpak is een warm pleidooi om de
verhalende interpretaties van studenten en die van kunsthistorici te analyseren. De kritische
vergelijking van het standpunt van studenten met dat van anderen en met het collectieve geheugen
leert hen hoe kennis opgebouwd wordt en hoe veronderstellingen en vooroordelen cultureel ingebed
zijn. Cultuurreflectie wordt ook tot stand gebracht door kunstobjecten. Sommige kunstwerken
kunnen door de kracht van hun beeldende middelen de wijze van kijken en interpreteren ter
discussie stellen.
‘Vertel mij wat je ziet’ is een uitnodiging tot een pedagogische flexibiliteit. Het doel ervan is
studenten leren hoe ze kunnen spreken over en met kunstwerken, kunstgeschiedenis en de cultuur
waarin ze leven.
Charlotte Pannier doceerde vele jaren het vak kunstgeschiedenis aan leerlingen uit het secundair
kunstonderwijs. Nu is ze als gastprofessor verbonden aan de faculteit Kunstwetenschappen en
Archeologie van de Vrije Universiteit Brussel.
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Opvoeding
Nico van Oudenhoven & Rona Jualla van Oudenhoven
Navigating Childish Times
What roles for children and young people in a fragmented and polarized world?
€ 24,-

ISBN 978-94-6371-041-1
NUR 740/847
176 blz.
17 x 24 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

The narrative told in this book deals with the following questions: Why is it that ‘good’ and ‘just’
people, or those who think they are, often vehemently disagree with each other, even to points of
hating, vilifying or waging war on one another? Would not a better understanding of the underlying
mechanisms and processes of human behaviour dynamics lead to the creation of conditions and
situations that could build bridges between the opposing parties or otherwise resolve their
differences in an amicable and fruitful manner? And if so, what are these mechanisms and processes
and how could they best be introduced and made common good? Can there be unity in diversity?
And, central to this account, how do we engage young people in this debate? What do we, adults,
tell them, what do we expect from them, hope and wish for them? What do they see as their roles in
a world that is seemingly becoming increasingly, childish, fragmenting and polarising?
Nico van Oudenhoven is co-founder and now a senior associate with International Child
Development Initiatives – ICDI, an NGO based in Leiden, that works, always with local partners, at
the intersection of research, policy, intervention, training and advocacy with the aim to improve the
life chances and outcomes of children and young people exposed to toxic environments (see:
www.ICDI.nl).
Rona Jualla van Oudenhoven is an independent management consultant. She has had a career as a
professor and researcher, held senior positions in the Ministries of Public Administration and Social
Development, Trinidad and Tobago and at Durham College, Canada. She is a social justice
advocate who adopts a rights-based approach to policy and programming initiatives, in particular,
those that pertain to vulnerable and marginalized persons.

33

Eveline De Wree, Tijl Vandenberghe & Bart Ceunen
Stevige wortels, sterke vleugels
Werken met jongeren rond zelfbeeld, motivatie, grenzen, rust, krachten en
verantwoordelijkheid
€ 29,90

ISBN 978-94-6371-026-8
NUR 840/766/773
284 blz.
17 x 24 cm
softcover
tweekleurendruk
verschenen

Jongeren hun eigen krachten helpen ontdekken of ontwikkelen, samen met jongeren reflecteren
over wat ze kunnen en willen, tips aanreiken die hen beter in staat stellen om hun dromen en
ambities te verwezenlijken, dat zijn de doelstellingen van dit boek.
Het reikt hapklare handvatten en oefeningen aan, die de ontwikkeling van jongeren positief
ondersteunen. Ze vormen een combinatie van (gedrags)cognitieve, (psycho)fysieke en
ervaringsgerichte invalshoeken.
Dit boek laat toe om er meteen mee aan de slag te gaan, zonder intensieve voorbereiding of studie.
Het is uitdrukkelijk op de praktijk gericht, methodisch en evidence-based.
Het boek verrijkt niet alleen de jongeren, maar ook de volwassenen die samen met hen hun wortels
en vleugels willen versterken!
Eveline De Wree, doctor in de criminologie, was jarenlang actief in de academische wereld.
Nadien ging ze aan de slag als begeleider van jongeren die strafbare feiten pleegden en/of kampten
met problemen op school. Op dit ogenblik geeft ze leiding aan teams die zich bezig houden met
deze materie bij Elegast, Centrum voor Jeugd en Gezin, in Antwerpen.
Tijl Vandenberghe geeft vanuit Elegast reeds jaren vorming aan zowel jongeren als leerkrachten.
Bovenop deze passie geniet hij van het ontwerpen van grafische zaken.
Bart Ceunen heeft ervaring in leefgroepwerking, het werken met niet-begeleide minderjarige
asielzoekers en jongeren uit het deeltijds onderwijs via brugprojecten. Hij is afdelingshoofd van de
nieuwe dienst SchoolPRO bij Elegast. Hij volgde opleidingen over ekindo, qi gong, zen shiatsu,
yoga en mindfulness.
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Orthopedagogiek
Inge Lemke
Autisme is een isme
Essays over autisme
€ 24,90
ISBN 978-94-6371-051-0
NUR 848
181 blz.
14,5 x 21 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

Eens vertrouwen aanwezig, brengt de wind je waar je moet zijn. Als een systeemdiagnosticus
spiegelt een mens met autisme de nodige voorwaarden om een inclusieve samenleving te bereiken.
Zijn visie rond inclusie is als stroming, een isme, waarin de eigen levensopdracht ontrolt en heel
fluïde overgaat in zijn maatschappelijke rol.
Daarin nodigt hij zijn medemens uit tot introspectie. Daarin begeleidt hij hem in een nieuwe axiale
periode waarin de mensheid is beland. Zonder een krachtige verankering van zijn zelfbewustzijn en
zijn identiteit kan hij zijn rol als gids niet aanvatten.
Systeemuitval op school of in een professionele situatie doet hem die drempel overgaan. Dubbele
reflecties over het zelf en de wereld zullen een aanvankelijk ongelijke levensstart naar een
kantelmoment toe brengen. Een moment waarop de vele confronterende ontmoetingen inspiraties
worden, die uiteindelijk leiden naar dat ene universele doel: van betekenis mogen zijn.
Inge Lemke studeerde biologische wetenschappen aan de KU Leuven. Ze was lerares aan
middelbare scholen en in het buitengewoon/speciaal onderwijs. Nu werkt ze rond haar project
Autinteger, waarin sensibilisering over nieuwe benaderingsvormen van autisme en het ijveren voor
de rechten van mensen met autisme centraal staan. Ze werd laat gediagnosticeerd met autisme. Dat
deed haar begrijpen waarom ze met een hoog compenserend vermogen begrippen zoals ‘normaal’
en ‘ontwikkeling’ ter discussie stelt. Haar leerlingen boden als leermeesters antwoorden, en de
liefde voor de biologie vormde een krachtig fundament.
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Inge Lemke
Leermeesters met een gevangen stem
Essays over autisme
€ 14,90

ISBN 978-94-6371-020-6
NUR 848
74 blz.
14,5 x 21 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

Een sneeuwbal begint met één kristal. De facetten die hij toont en de reflecties van het licht erop
nodigen uit om te kijken naar autisme als een urgent appel aan de samenleving. School- en
arbeidsuitval zijn de laatste harde spiegels voor een werkelijkheid die misschien toch wel anders is
dan men vermoedt. Mensen met autisme zijn drager van de symptomen van een niet-heel systeem
waarbinnen ze zich gevangen voelen. De rimpelingen die zij tonen, bieden bijzondere kansen en
inspiraties voor een samenleving in transitie. Ze vragen om een onvoorwaardelijke en een
onbevooroordeelde blik op hun meerwaarde. Sociaal onrecht kan omgebogen worden naar sociale
inclusie. De kiemen daarvoor dragen alle mensen met autisme in zich. Naar hen luisteren is hun
stem weer een onbevangenheid geven, is hen opnieuw een rechtmatige positie geven als participant
in het grotere narratief.
Inge Lemke studeerde biologische wetenschappen aan de KU Leuven. Ze was lerares aan
middelbare scholen en in het buitengewoon/speciaal onderwijs. Nu werkt ze rond haar project
Autinteger, waarin sensibilisering over nieuwe benaderingsvormen van autisme en het ijveren voor
de rechten van mensen met autisme centraal staan. Ze werd laat gediagnosticeerd met autisme. Dat
deed haar begrijpen waarom ze met een hoog compenserend vermogen begrippen zoals ‘normaal’
en ‘ontwikkeling’ ter discussie stelt. Haar leerlingen boden als leermeesters antwoorden, en de
liefde voor de biologie vormde een krachtig fundament.
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Frieda Matthys, Annelien Bronckaerts & Cleo L. Crunelle
Managing ADHD in the presence of substance use disorders
€ 23,90

ISBN 978-94-6371-023-7
NUR 751/773/895
159 blz.
17 x 24 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

ADHD is a highly comorbid disorder in patients with substance use disorders (SUD). This
comorbid patient population is, however, often undertreated. Diagnosing ADHD in patients with
SUD is not easy due to the large overlap of the ADHD characteristics with symptoms of
intoxication and withdrawal.
These patients often disappear prematurely from the treatment services, on the one hand because
their untreated ADHD symptoms make it more difficult to follow the therapy, on the other hand
because the treatment programs do not take their limitations into account. Caregivers expressed a
great need for concrete tools to work with these patients. Therefore, “Managing ADHD in the
presence of substance use disorders” consists of a theoretical and a practical part. The different
aspects of the treatment are described from various therapeutic perspectives, and elaborated in ten
modules with downloadable worksheets.
“This is a practical and insightful book that I highly recommend to both novice and experienced
clinicians alike.” Frances R. Levin, MD PhD, Columbia University Medical Center/New York State
Psychiatric Institute
“For the first time clinical and scientific knowledge is summarized and integrated in a handsome
format. In addition, this book can be used by clinicians and patients in the context of
psychoeducation and as a shared decision making aid.” Wim van den Brink, MD PhD, Professor of
Psychiatry and Addiction, Academic Medical Centre, University of Amsterdam
Frieda Matthys, MD, PhD, psychiatrist, is head of department at UZ Brussel and professor
psychiatry at Vrije Universiteit Brussel. She was the president of the Association for Alcohol and
other Drug problems and of the Flemish association of psychiatry.
Annelien Bronckaerts, psychologist, is associated with the EVO – Expertise Center for
Developmental Disorders at UZ Brussel.
Cleo L. Crunelle, PhD, is a post-doctoral researcher at the department of psychiatry at UZ Brussel.
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Politie
Lodewijk Gunther Moor, Tom Van den Broeck, Elke Devroe & Antoinette Verhage
(Red.)
Dienstverlening door de politie
€ 35,-

Reeks: Cahiers Politiestudies nr. 46
ISBN 978-94-6371-009-1
NUR 824
162 blz.
17 x 24 cm
softcover
zwart-wit
GPRC
verschenen

Van oudsher is dienstverlening door de politie aan burgers een belangrijke taak van de politie. In dit
Cahier staat de vraag centraal wat de actuele betekenis van dienstverlening door de politie is. Het
gaat daarbij om dienstverlening in brede zin: in ontvangst nemen van meldingen, opnemen van
aangiften, verschaffen van informatie, maar ook het verlenen van allerlei soorten hulp aan burgers.
Omarmt de politie dienstverlening nog wel als een essentieel element van haar werkzaamheden?
Klopt het dat bij de politie de neiging bestaat om de afstand tot burgers te vergroten? Wat zijn de
gevolgen van het verminderen van face-to-face contacten tussen burgers en politie voor de
dienstverlening? Brengt dit een verschraling van de informatie die de politie tot haar beschikking
heeft met zich mee?
Of getuigt het via internet stroomlijnen van contactmomenten juist van inzicht in de huidige
verhoudingen tussen overheid en burgers? Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van de
multichannelstrategie in Nederland waarbij de politie er op aanstuurt de contacten met burgers
vooral via internet te laten lopen (als dat niet lukt via de telefoon, vervolgens via de balie en in het
uiterste geval met een bezoek aan huis)? Is het verstandig dat de Belgische politie dit voorbeeld
volgt?
De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel. Zij zijn onderworpen aan een internationale
double blind peer review en worden samengesteld door de gasteditoren, de hoofdredacteur en de
editorial board, i.s.m. de redactie.
➢ e-book: € 22,75
➢ abonnement (4 themanummers per jaar): € 120,38

Arjen Schmidt, Timo Kansil, Paul Ponsaers & Willy Bruggeman (Red.)
Glocalisering
€ 35,-

Reeks: Cahiers Politiestudies nr. 47
ISBN 978-94-6371-028-2
NUR 824
185 blz.
17 x 24 cm
softcover
zwart-wit
GPRC
verschenen

De politie wordt in toenemende mate lokaal geconfronteerd met veiligheidsproblemen die een
(verre) buitenlandse oorzaak hebben. Denk bijvoorbeeld aan criminaliteit die zich rond havens
concentreert, maar ook aan cybercrime en terrorisme. De drijvende krachten achter dit proces van
glocalisering zijn de toegenomen mobiliteit (stromen van mensen, goederen, geld, informatie en
ideeën), het internet dat de plaatsongebondenheid faciliteert en de forse toename van
communicatietechnologieën.
Dit Cahier onderzoekt hoe de politie de gevolgen van glocalisering het hoofd biedt. Vragen die aan
bod komen, zijn: Hoe manifesteren problemen zich lokaal? Wat is de rol van kruispunten als havens
en wereldsteden? Zijn bestaande samenwerkingsverbanden als Europol en Interpol nog voldoende
geëquipeerd om met de veranderende dynamiek om te gaan? En hoe kan politiesamenwerking
internationaal op politiek niveau gefaciliteerd worden?
De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel. Zij zijn onderworpen aan een internationale
double blind peer review en worden samengesteld door de gasteditoren, de hoofdredacteur en de
editorial board, i.s.m. de redactie.

➢ e-book: € 22,75
➢ abonnement (4 themanummers per jaar): € 120,-
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Elke Devroe, Lex Cachet, Nicolien Kop & Willy Bruggeman (Red.)
Evaluatie van de politie
€ 35,-

Reeks: Cahiers Politiestudies nr. 48
ISBN 978-94-6371-033-6
NUR 824
256 blz.
17 x 24 cm
softcover
zwart-wit
GPRC
verschenen

In België werd de politie in 1998 hervormd (Wet op de Geïntegreerde Politie). Ruim tien jaar later
verscheen het Panopticon libri-rapport ‘Tien jaar politiehervorming’ (Bruggeman, Devroe &
Easton, 2010) met een kritische academische reflectie over de verschillende onderdelen van de
hervorming. Kon ze geslaagd genoemd worden of bleven bepaalde aspecten onderbelicht? Deze
publicatie toonde aan dat werk gemaakt werd van de institutioneel-organisatorische aspecten, maar
dat er wel nog werk op de plank lag voor aspecten als maatschappelijke inbedding, de bredere
contacten met het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en de burger.
Ook Nederland kende een ingrijpende hervorming (2012). De politie werd geherstructureerd tot één
korps, met één stuurman en slechts tien eenheden. Enkele wetenschappelijke onderzoeken toonden
aan dat de positie van de wijkagent werd uitgehold en men moet blijven waken over belangrijke
COP-principes als maatschappelijke inbedding, accountability en empowerment.
In dit Cahier wordt zowel de Belgische als de Nederlandse politiehervorming onder de loep
genomen vanuit diverse uitgangspunten. Het Cahier richt zich vooral op de publieke politiefunctie.
Verschillende thema’s komen hierbij aan bod, zoals de COP-werking, de noodzaak aan objectieve
evaluatie-instrumenten, professionalisering-professionaliteit van de politie en een visie voor de
politie van de toekomst.
De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel. Zij zijn onderworpen aan een internationale
double blind peer review en worden samengesteld door de gasteditoren, de hoofdredacteur en de
editorial board, i.s.m. de redactie.

➢ e-book: € 22,75
➢ abonnement (4 themanummers per jaar): € 120,-
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Marc Cools, Emmanuel Debruyne, Frank Franceus, Guy Goemanne, André Lemaître,
Robin Libert, Veerle Pashley, Guy Rapaille, David Stans & Kathleen Van Acker
(Eds.)
Methodologie inlichtingenstudies
Liber Amicorum Guy Rapaille
€ 42,-

Reeks: Cahiers Inlichtingenstudies (BISC), nr. 9
ISBN 978-94-6371-052-7
NUR 824
280 blz.
17 x 24 cm
softcover
vierkleurendruk
verschenen

De negende editie van de Cahiers Inlichtingenstudies – Cahiers des études de renseignement is
enerzijds een Liber Amicorum voor Guy Rapaille, voorzitter van het BISC, die na een
indrukwekkende loopbaan (ambtenaar bij Financiën – Directe Belastingen, substituut Procureur des
Konings, substituut Procureur-generaal en Advocaat-generaal) afscheid neemt van het beroepsleven
en unaniem wordt voorgesteld en aanvaard als erevoorzitter van het BISC. Dit nummer geeft een
kort overzicht van zijn prestaties en licht enkele foto’s toe die beschouwd kunnen worden als
hoogtepunten uit zijn carrière.
Verder hebben enkele BISC-bestuursleden teksten geschreven ter ere van Guy Rapaille. Het betreft
reflecties over de huidige en toekomstige samenwerking met hem. Anderzijds bestaat deze editie uit
artikelen die geschreven zijn in het kader van de ‘methodologie inlichtingenstudies’. Verschillende
thema’s komen hierbij aan bod, zoals de nieuwe wet houdende de regeling van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten, het verhaal van Alfred Remy bij de publieke inlichtingendienst, de strijd tegen
radicalisme en het belang van transparantie binnen de inlichtingendiensten.
Het boek brengt inzicht in het reilen en zeilen van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
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Psychiatrie
Walter Hellinckx
Professor dr. Piet Fontaine
Pionier van de kinderpsychiatrie in België
€ 39,ISBN 978-94-6371-016-9
NUR 875
286 blz.
17 x 24 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

Dit boek biedt eerst een kort, maar bijzonder zorgvuldig overzicht van de geschiedenis van de
kinderpsychiatrie tot ongeveer 1950. Dit vormt de aanloop tot een sterk gedocumenteerd relaas over
het rijkgevulde beroepsleven van prof. dr. Piet Fontaine (°1924). Fontaine is een pionier op het
gebied van de kinderpsychiatrie en de psychotherapie in België. Hij studeerde eerst
kindergeneeskunde in Straatsburg en daarna kinderpsychiatrie in Leiden en in Utrecht.
Fontaine vestigde zich in 1957 als de eerste kinderpsychiater in Leuven, werd het eerste hoofd van
de Dienst voor Kinderpsychiatrie in het Universitaire Ziekenhuis St.-Rafaël in Leuven en bouwde,
als perfect tweetalige, een academische carrière uit aan de KU Leuven en de UCLouvain. Hij was
als kind gefascineerd door spel en speelgoed en werd later een befaamd speltherapeut. Maar al snel
onderkende hij ook de behoefte aan begeleiding van de ouders. Al speelde Fontaine ook een
belangrijke rol bij de professionalisering van de residentiële zorg voor kinderen met beperkingen,
zijn grootste wapenfeit is ongetwijfeld dat hij achtereenvolgens de groepstherapie, het psychodrama
en de gezinstherapie heeft geïntroduceerd in België. Therapieën waarin hij internationale faam wist
te verwerven.
Zijn hele leven getuigt ook van een groot sociaal engagement en diepe bekommernis voor gezinnen
in armoede. Tot vandaag streeft hij ernaar in het kader van ATD (All Together in Dignity) de armen
een volwaardige stem te geven.
Walter Hellinckx, orthopedagoog, is ere-gewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Hij verrichtte
wetenschappelijk onderzoek op het domein van kinderen en jongeren met emotionele of
gedragsstoornissen en was hoofd van de Orthopedagogische Consultatiedienst van de Faculteit der
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Daarnaast is hij een groot bibliofiel en heeft hij een
levendige interesse voor de vroege geschiedenis van de hulpverlening aan kinderen. Naast vele
boeken en tijdschriftbijdragen over zijn vakgebied, publiceerde hij ook over minder bekende
pioniers uit de geschiedenis van de orthopedagogiek en de kinderpsychiatrie en een bewerking van
het boek van A.M.J. Chastenet de Puységur (1751-1825), De Kleine Alexander, over een jongetje
met aanvallen van ‘razernij en waanzin’.
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Psychologie
Hubert Hermans
Bedreigde psychodiversiteit
Pleidooi voor een innerlijke democratie
€ 21,90

ISBN 978-94-6371-029-9
NUR 770
172 blz.
17 x 24 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

Net zoals biodiversiteit bedreigd wordt door biologische kaalslag, zo wordt ook onze
psychodiversiteit verarmd als we ons opsluiten in een strak omlijnde identiteit die slechts één
dominerende opvatting toelaat. Innerlijke democratie vereist de flexibiliteit om niet te voorziene
wendingen te kunnen maken, niet alleen in een grensoverschrijdende wereld maar ook in de
diversiteit van onze eigen gedachten en gevoelens.
Langs deze lijnen gaat het boek in op het spanningsveld tussen de machthebber die als potentie in
ons huist en de mogelijkheid om tot democratisch leiderschap over onszelf te komen. De auteur
ontleedt dan ook diep de loopgraven van het eigen gelijk en het vinden van wegen die een
productief antwoord geven op onze eigen emoties. We moeten immers oppositie kunnen voeren
tegen onszelf en condities creëren waarin we van onszelf kunnen leren om tot een creatieve dialoog
te komen tussen onze emoties en ons verstand.
Hubert Hermans is emeritus hoogleraar persoonlijkheidspsychologie aan de Radbouduniversiteit
in Nijmegen en internationaal vermaard motivatiepsycholoog. Hij wordt gedreven door een
fascinatie in de grensprocessen die zich afspelen tussen individu en maatschappij, normaal en
abnormaal, motivatie en demotivatie. Dit leidt tot een zoektocht naar het gedrag van mensen in een
complexer wordende samenleving en naar hun verborgen drijfveren. Hier stoot hij op vragen naar
de relatie tussen een open mind en een open samenleving.
“Verandering gebeurt als je eerst luistert en daarna een dialoog start met mensen die iets doen
waarvan je meent dat het niet juist is.” (Jane Goodall)
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Diane Ruthgeerts
Geboeid door narcisme
Mythe en masker
€ 27,90

ISBN 978-94-6371-021-3
NUR 770
214 blz.
17 x 24 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

Narcisme is van alle tijden en toch bijzonder eigentijds. Het spat van elk scherm. De desastreuze
gevolgen ervan zijn vaak maatschappelijk onderbelicht. Wie langdurig te maken krijgt met een
problematische vorm van narcisme, weet dit maar al te goed. Je dromen veranderen in een
draaikolk. Je raakt verstrikt in een nachtmerrie die dikwijls slecht eindigt voor alle betrokkenen. De
auteur neemt je mee op een zoektocht naar de essentie van dit verschijnsel. Toegankelijke
informatie en verhalen uit de praktijk halen de narcistische dynamiek van achter het masker. De
lezer krijgt inzicht in de tragiek achter de façade.
Waarom ben je aangetrokken tot iemand met narcisme, waarom zeg je zo gemakkelijk sorry en blijf
je investeren in een niet-wederkerige relatie? Je kunt zonder het te willen de narcistische dynamiek
mee in stand houden. De kunst is om die valkuil te vermijden, destructief gedrag te ontmijnen en
gaandeweg de boeien los te gooien. It takes two to tango!
Het boek breekt ook een lans voor de kwetsbare positie van het kind dat opgroeit in een narcistisch
gezin. Het biedt elke opvoeder een praktisch kompas om ongezond narcisme in te dijken en een
gezond narcisme te promoten.
Diane Ruthgeerts werkte als psychotherapeute op een afdeling voor persoonlijkheidsproblematiek
van het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus in Gent (het huidige Karus), in combinatie met een
eigen praktijk. Ze publiceerde in vaktijdschriften onder meer over de toepassing van Pessopsychotherapie bij mensen met borderline.
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Psychotherapie
Mark Kinet
Een psychotherapeutische praktijk in 7 premissen en 77 portretten
€ 30,-

Reeks: Psychoanalytisch Actueel nr. 26
ISBN 978-94-6371-017-6
NUR 875/770
230 blz.
16 x 24 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

In de reeks Psychoanalytisch Actueel passeren thema’s de revue die telkens vanuit diverse settingen
en theoretische invalshoeken worden belicht. De bedoeling is de psychoanalyse in haar
hedendaagse gedaante te laten zien.
Dit nummer 26 is een klinisch boek, waarin vakjargon zoveel mogelijk wordt vermeden en waarin
abstractie ontbreekt. Het is nu de patiënt die zijn boekje open doet om samen met hem te lezen en te
interpreteren wat zowel op als tussen de lijnen geschreven staat. De therapeut schort daarbij zijn
weten op en houdt zich op een slimme manier van de domme. Een eerste luik bevat 7 premissen die
de grondslag vormen voor de praktijkvoering. Een tweede presenteert deze praktijk in 77 portretten
en wil vooral het psychoanalytische bereik binnen een psychiatrische praktijk aantonen.
De portretten zijn illustratief voor het naturalisme en de complexiteit van een kliniek, waar realisme
op idealisme primeert. In een spielerei bewegen ze zich tussen radiografie en biografie. Ze willen
zichtbaar maken wat onzichtbaar is en de voor het gemoedsleven bepalende invloed van een immer
evoluerende historiek schetsen.
Mark Kinet is psychiater, hoofdredacteur van de reeks Psychoanalytisch Actueel en bestuurslid
van de Stichting Psychoanalyse en Cultuur. Hij schreef en (co)redigeerde tot dusver meer dan
twintig boeken. www.markkinet.be
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Ann Van Ingelghem
Van verkracht naar veerkracht
Overleven na seksueel misbruik
€ 26,40

ISBN 978-94-6371-046-6
NUR 865/770
176 blz.
16 x 24 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

Hoe kunnen getroffenen van vroegkinderlijke traumatisering hun beschadigende ervaringen te
boven komen? Welke rol speelt psychotherapeutische hulpverlening in het herstel? Hoe kunnen de
omgeving en de maatschappij bijdragen tot het proces van heling?
‘Van verkracht naar veerkracht’ is geschreven voor zowel hulpverleners als slachtoffers van
vroegkinderlijke traumatisering. Aan de hand van persoonlijke ervaringen, maar ook vanuit de
eigen praktijk en met begrijpelijke theoretische duiding wordt verteld welke impact seksueel,
psychisch en/of fysiek geweld in de kindertijd kan hebben. Het boek toont duidelijk aan dat het niet
vanzelfsprekend is om de juiste hulpverleners te vinden. Het toont eveneens aan dat hulpverleners
voor getroffenen van vroegkinderlijke traumatisering over een brede waaier van technieken moeten
beschikken om de getroffene te begeleiden in de verwerking van de traumatische restletsels.
Hierdoor wordt de hoop op heling en herstel uiteindelijk ook voor de getroffene een realistisch doel.
Ann Van Ingelghem is bachelor in de Gezinswetenschappen, psychotherapeute en
hypnosedeskundige. Ze specialiseerde zich in de verwerking van chronische en complexe
traumatiserende ervaringen en dissociatieve stoornissen. Ze is zelfstandig gevestigd therapeute en is
aan de slag als vrijwillig psychotherapeute bij Dokters van de Wereld en TEJO (Therapie voor
Jongeren) in Turnhout.
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Recht
Régine Feltkamp
Beginselen van het vermogensrechtelijk privaatrecht
€ 29,90

3de, herziene uitgave
ISBN 978-94-6371-002-2
NUR 820
284 blz.
17 x 24 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

Dit boek is er in hoofdzaak op gericht de lezer vertrouwd te maken met de basisbegrippen en beginselen van het privaatrecht en inzicht te geven in het opzet en de werking van deze
basisbeginselen.
Het is opgebouwd uit zes hoofdstukken. In een algemene inleiding wordt het privaatrecht
gedefinieerd, en nagegaan wat zijn bronnen zijn. Daarna wordt ingegaan op het begrip ‘subjectieve
rechten’ en de concrete uitoefening ervan. Na een behandeling van het begrip ‘vermogen’ worden
de begrippen ‘individuele vrijheid en verantwoordelijkheid’ uitgebreid bestudeerd. Tot slot wordt
een overzicht gegeven van het bewijs in het privaatrecht, de mogelijke sancties en dwang. Door het
boek heen wordt de lezer ook vertrouwd gemaakt met de belangrijkste Franse rechtsterminologie.
Talrijke concrete voorbeelden illustreren het praktische belang van de geschetste beginselen.
Het boek richt zich in de eerste plaats tot bachelorstudenten in de rechten. Daarnaast is het een
nuttig instrument voor al wie voor het eerst of opnieuw kennis wil maken met de basisbeginselen
van het privaatrecht.
Régine Feltkamp doceert aan de Vrije Universiteit Brussel de opleidingsonderdelen Beginselen
van privaatrecht, Financieel en economisch recht en Bijzondere vraagstukken van contractenrecht.
Zij is daarnaast advocaat in Brussel (MODO-advocaten). Zij is lid van de vakgroep Privaat- en
economisch recht en publiceert geregeld in het privaatrecht.
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Steven Jellinghaus & Guido Hahn (Red.)
Capita sportrecht
€ 54,-

ISBN 978-94-6371-005-3
NUR 820
504 blz.
16 x 24 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

In Capita sportrecht behandelen experts uit de wetenschap en praktijk belangrijke onderdelen van
het Nederlandse en internationale sportrecht. Ondanks de vele ontwikkelingen in het vakgebied is er
het afgelopen decennium geen overzichtswerk meer verschenen. Dit boek vult die lacune op. Het is
bedoeld voor de (aankomend) jurist die in de praktijk met sport te maken krijgt. Het boek vangt aan
met een beschrijving van de internationale piramidale organisatiestructuur van de sport,
vormgegeven door het verenigingsrecht. Hieruit vloeien onderdelen voort als het sportspecifieke
tuchtrecht, private arbitrage en anti-dopingregulering.
Het voetbal komt nadrukkelijk aan de orde door bespreking van de regulering van voetbaltransfers
en intermediairs.
Het vakgebied kenmerkt zich tevens door de toepassing van verschillende rechtsgebieden in en om
de sport. Zodoende komen aan bod: het arbeidsrecht, het Europees recht, de regels omtrent
staatssteun, het intellectueel eigendomsrecht en de fiscale behandeling van de sporter. Daarnaast
wordt uitvoerig ingegaan op de verhouding tussen private en publieke belangen bij handhaving van
de openbare orde en veiligheid rond sport. Ten slotte wordt stilgestaan bij een nieuwe ‘tak van
sport’ door beschrijving van de mogelijke regulering van esports.
Dr. mr. S.F.H. (Steven) Jellinghaus is als universitair docent arbeidsrecht en sportrecht verbonden
aan het departement Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit Tilburg en als advocaat
aan De Voort Advocaten|Mediators. Hij publiceert en spreekt al vele jaren over sportrecht.
Mr. G.A. (Guido) Hahn is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Erasmus School of Law
in Rotterdam, waar hij vanaf september 2018 de minor ‘Sport, recht en samenleving’ coördineert.
Hij publiceert en spreekt geregeld over sportrecht en adviseert partijen in de sportsector.
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Claudia Bouteligier
Dialoog in recht en literatuur
Kritiek van de narratieve rede
€ 38,Reeks: Kritische Studies in Recht en Literatuur, nr. 1
ISBN 978-94-6371-062-6
NUR 820/617
ca. 290 blz.
16 x 24 cm
softcover
zwart-wit
verschijnt in augustus

Wat kan literatuur, in de zin van fictie, betekenen voor het recht en de rechtsvinding? Literatuur
komt in opstand tegen een abstracte, wetenschappelijke benadering van de ander. Ze ontsluiert
concrete werelden en personages en vraagt daarmee aandacht voor het horen van de menselijke
stem in het recht.
Dat is de literaire benaderingswijze van het vakgebied ‘Recht en literatuur’, die ijvert voor een meer
persoonlijke benadering in het recht en zich richt op humaniteit en erkenning van de ander. Door
het lezen van literatuur kan de rechter een zeker empathisch vermogen en een zekere
verbeeldingskracht ontwikkelen, die het oordeelsvermogen ten goede komen. Dit pleidooi van de
zogenoemde ‘narratieve rechtsethiek’ voor empathie en menselijkheid is belangrijk in weerwil van
een wetenschappelijke opvatting van het recht en rechtvaardigheid.
Deze recente inzichten en thema’s in ‘Recht en literatuur’ roepen echter vragen op. In welke mate
slaagt ‘Recht en literatuur’ in het bieden van een alternatief dat rechtvaardigheid en menselijkheid
realiseert? Wordt de narratieve rechtsethiek zelf niet ook geconditioneerd door blikveldbeperkende
doctrines en dogma’s? Wat is de werking van empathie en is het empathisch vermogen inderdaad
toereikend om de ander te leren kennen? Wat is precies de kracht en de reikwijdte van de poëtische
benadering in recht en politiek?
Vanuit een lezing van literaire werken van Fjodor Dostojevski, Jean-Paul Sartre en Albert Camus
worden deze vragen beantwoord. Onder verwijzing naar de Joodse filosoof Martin Buber
ontwikkelt zich het dialogisch-literaire perspectief van de ontmoeting en wordt een kritiek van de
narratieve rede geformuleerd.
Claudia Bouteligier is als universitair docent verbonden aan de sectie Rechtssociologie,
Rechtstheorie en Methodologie van de Rechtswetenschap van de Erasmus School of Law in
Rotterdam. Deze uitgave is het resultaat van haar promotieonderzoek aan de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.
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Gert Straetmans
Economisch recht
Leidraad voor studenten
€ 35,-

2de, herziene uitgave
ISBN 978-94-6371-007-7
NUR 827
622 blz.
17 x 24 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

Deze uitgave is bedoeld als leidraad bij de cursus economisch recht voor rechtsstudenten. Zij
vinden hierin een beknopte analyse van belangrijke onderdelen van het ruime economische recht.
Verwijzingen naar rechtsleer en rechtspraak in voetnoot bieden een houvast bij verdere ontginning
van de materie.
Als geselecteerde domeinen komen aan bod:
• Algemene aanknopingspunten van economisch recht
• De ondernemingsbegrippen uit het Wetboek van economisch recht
• Kenmerkende verplichtingen voor ondernemingen
• Marktpraktijken
• Intellectuele eigendom
• Kartelrecht
• Insolventie van ondernemingen
• Tussenpersonen in de handel
• Vrij verkeer
Gert Straetmans is gewoon hoogleraar Economisch en Europees economisch recht aan de
Universiteit Antwerpen. Er staan talrijke publicaties over deze rechtsdomeinen op zijn naam en hij
was/is gasthoogleraar aan meerdere buitenlandse universiteiten, waaronder deze van Bonn, Hong
Kong, Pretoria en Toulouse. De onderdelen over intellectuele eigendom en insolventie van
ondernemingen werden mee uitgewerkt door Marieke Roseeuw en mr. Skander Bennis, beiden
academisch medewerker aan de rechtsfaculteit Universiteit Antwerpen. Zij maakten ook de leidraad
gebruiksvriendelijk.
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Gert Straetmans (Red.)
Economisch recht
Rechtspraakbundel
€ 35,-

Reeks: G&S Rechtspraakbundels nr. 1
2de, herziene uitgave
ISBN 978-94-6371-008-4
NUR 827
800 blz.
17 x 24 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

Deze bundel biedt een selectie relevante rechtspraak in de volgende domeinen:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Ondernemingsbegrip
Marktpraktijken
Intellectuele eigendom
Kartelrecht
Vrij verkeer
Insolventie van ondernemingen
Handelstussenpersonen

Gert Straetmans is gewoon hoogleraar Economisch en Europees economisch recht aan de
Universiteit Antwerpen. Er staan talrijke publicaties over deze rechtsdomeinen op zijn naam en hij
was/is gasthoogleraar aan verscheidene buitenlandse universiteiten, onder meer Bonn, Hong Kong,
Pretoria en Toulouse.
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Dirk Meulemans (hoofdredacteur)
Nieuw Notarieel Kwartaalschrift - NNK
€ 145,00
ABO NNK 2018
NUR 820
216 blz./jaargang – 4 afleveringen
A4
softcover
zwart-wit
april – juni – september – december

Het Nieuw Notarieel Kwartaalschrift houdt voor de abonnee de vinger aan de pols. NNK selecteert,
resumeert, becommentarieert en wijst op de praktische implicaties voor de notariële praktijk.
Daardoor bespaart u waardevolle tijd. En u kunt op grond van gerichte, actuele kennis maatwerk
van de hoogste kwaliteit aan uw cliënten leveren. Dat verdient zich snel terug.
Hoofdredacteur
• Dirk Meulemans – Docent Beurs- en effectenrecht KU Leuven, Campus Brussel; Docent
Vastgoedrecht HoGent
Redactiesecretarissen
• Jennifer Callebaut – assistent notarieel recht, Universiteit Gent,
Jennifer.Callebaut@UGent.be
• Kim Ruysen – kandidaat-notaris, Antwerpen, kr@britselei10.be
Redactieraad
• Petra Daemen – advocaat, Odigo, Hasselt
• Hilde Dhont – advocaat, Van der Gucht & partners, Gent
• Jo Goethals – advocaat, Emergo, Roeselare
• Paul Heymans – Expert Kredietrecht, Lic. Rechten en Lic. Notariaat
• Thierry Lauwers – advocaat, Sint-Martens-Latem
• Isabelle Van den Bosch – advocaat in Antwerpen (Van den Bosch Advocaten)
• Benoit Stockman – bedrijfsjurist Retail Estates
• Naomi Van Himme – master in het notariaat, Van Bael, Holvoet & Verhaert, Antwerpen
• Bea Verkest – notarieel jurist
• Isis Vermander – notaris Wuustwezel
• Julie Vermeulen – advocaat, Dewallens&Partners, Leuven
• Elke Volckaert - advocaat, Zwijnaarde
• Victoria Volcke – notarieel jurist
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VRG-Alumni (red.)
Recht in beweging. 25ste VRG Alumnidag 2018
€ 57,00

ISBN 978-94-6371-032-9
NUR 820
454 blz.
16 x 24 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

Dit boek bevat de tekst van de lezingen, die op 27 april 2018 door niet minder dan 500 juristen
beluisterd en besproken werden. Actuele ontwikkelingen in de diverse rechtstakken.worden
besproken door:
Herman Cousy, Eleni De Becker, Stijn De Dier, Wouter Devroe, Wouter Druwé, Mark Eyskens,
Anouk Focquet, Marie Horseele, Bert Keirsbilck, Koen Lemmens, Caterina Molinari, Stefaan
Pleysier, Johan Put, Paul Schoukens, Helena Severijns, Richard Steppe, Sophie Stijns, Christiane
Struyven, Joeri Vananroye, Wannes Vandenbussche, Eveline Vanthorre, Anne Verhelst, Roel
Verheyden, Ruben Vilain, Laurent Waelkens, Jan Wouters, Marieke Wyckaert, Ward Yperman
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Gert Straetmans (Red.)
Wetboek van Economisch Recht en aanvullende regelgeving
€ 65,-

Reeks: G&S Wetteksten nr. 1
3de, herziene uitgave
ISBN 978-94-6371-006-0
NUR 827
976 blz.
17 x 24 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

Deze wetgevingsbundel bevat alle boeken van het Wetboek van Economisch Recht en vult aan met
voor het economisch recht belangrijke Belgische en Europese regelgeving. Met betrekking tot het
Wetboek van Economisch Recht anticipeert de bundel op de voorgenomen wetswijzigingen in
2018. Zo werden onder meer Boek I en Boek III reeds aan de nieuwe wetgeving aangepast. Ook
Boek XX inzake insolventie van ondernemingen wordt opgenomen evenals het Protocol van 11
december 2017 tot wijziging van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom. Voor een
goed begrip blijft Boek XIV inzake marktpraktijken en vrijberoepsbeoefenaars, waarvan het
voornemen is het op te heffen, wel nog behouden.
Aangezien het Wetboek van Koophandel in de loop van 2018 zal worden opgeheven, staat het niet
meer in deze wetgevingsbundel. Zijn regels worden grotendeels geïntegreerd in het Wetboek van
Economisch Recht. Deze regels vindt men in deze bundel terug in de desbetreffende deelboeken
van dat Wetboek van Economisch Recht. De overige aanvullende wetgeving blijft behouden. Op
het vlak van Europese regelgeving komen aan bod: marktpraktijken, intellectuele eigendom,
kartelrecht en vrij verkeer. Bijgewerkt tot 1 januari 2018.
Gert Straetmans is gewoon hoogleraar Economisch en Europees economisch recht aan de
Universiteit Antwerpen. Er staan talrijke publicaties over deze rechtsdomeinen op zijn naam en hij
was/is gasthoogleraar aan verscheidene buitenlandse universiteiten, onder meer Bonn, Hong Kong,
Pretoria en Toulouse.
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Religie
René Stockman
Laat niet verloren gaan één mensenkind
€ 22,90

Reeks: Fracarita, nr. 11
ISBN 978-94-6371-042-8
NUR 705/740
188 blz.
12 x 19,5 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

“Laat niet verloren gaan één mensenkind”
Met dit bekende vers van Huub Oosterhuis wil de auteur dieper nadenken over het menselijk leven
en de absolute eerbied voor ieder menselijk leven. Het is een thema dat meer dan actueel is in een
tijd waar absolute zelfbeschikking, autonomie en vrijheid de grote concurrenten worden voor de
absolute eerbied voor het leven.
Bestaat er nog zoiets als waarheid, of kan ieder naargelang van de situatie zijn of haar eigen
waarheid ontwikkelen, om die dan te verheffen tot een involgen van het eigen geweten? Wat is dan
wel de voorwaarde om het eigen geweten als de norm van het handelen te kunnen beschouwen?
Dit boek draagt de auteur postuum op aan prof. Jérôme Lejeune, die vanuit zijn baanbrekend
genetisch onderzoek een ware profeet werd van de cultuur van het leven.
René Stockman, doctor in de maatschappelijke gezondheidszorg, is de generale overste van de
Congregatie Broeders van Liefde. Hij woont in Rome en geeft onder meer colleges aan
verschillende universiteiten wereldwijd.
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Erik Meganck (Red.)
Lof der duurzaamheid
Nieuwe visie op milieu en ongelijkheid
Ca. € 29,-

Reeks: Fracarita, nr. 12
ISBN 978-94-6371-060-2
NUR 705/740
ca. 260 blz.
12 x 19,5 cm
softcover
zwart-wit
verschijnt in september

De encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus biedt een visie die de pragmatische duurzame
ontwikkelingsdoelen – SDG’s: Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties motiveert.
Om de 17 doelstellingen en 169 onderliggende tussendoelen – onder meer einde aan armoede en
honger, gelijkheid van vrouwen en mannen, aanpak van de klimaatverandering – te
operationaliseren, moet elk land ze vertalen in nationaal beleid. Hiertoe moeten keuzes worden
gemaakt vanuit lokale behoeften en mogelijkheden.
Dit boek, met bijdragen van experten, verkent de kansen voor initiatieven en de rol van kerk en
overheid hierin. De visietekst moet de invulling en uitwerking ervan blijvend begeesteren. Dat kan,
want zelden vond een encycliek zoveel bijval, ook buiten de kerk. Dat moet ook, zo niet dreigen de
SDG’s dode letter te blijven. Dit boek dient als basis voor een Vlaams-Nederlandse invulling en
richt zich tot het middenveld, kerk en overheid.
Erik Meganck studeerde filosofie en theologie en is momenteel als coördinator van het
departement Spirituality and Social Doctrine of the Church en docent verbonden aan het
International Institute Canon Triest. Hij is lid van het Comité voor Sociale Leer van de Kerk
Vlaanderen. Hij publiceert voornamelijk over hedendaagse godsdienstfilosofie.
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Gabriel Quicke
Spirituele verkenning van de christenen in het Midden-Oosten
Veraf of dichtbij?
€ 17,90

ISBN 978-94-6371-013-8
NUR 706
108 blz.
16 x 24 cm
softcover
zwart-wit
verschenen

Dit boek werpt een blik op de diverse Kerken in het Midden-Oosten, met aandacht voor de
Assyrische Kerk van het Oosten, de Oriëntaals-orthodoxe Kerken en de Oosterse-katholieke
Kerken, het spirituele erfgoed van de Koptische, de Syrische en de Armeense traditie. De christenen
in het Midden-Oosten kunnen een Kerk van martelaren worden genoemd. Onder meer de ‘vergeten’
genocides in het begin van de twintigste eeuw worden in herinnering gebracht.
In welke zin zijn de christenen in het Midden-Oosten bruggenbouwers? Wat is de
verantwoordelijkheid van het Westen? Tenslotte benadrukt de auteur het belang van een historisch
perspectief om de crisis in het Midden-Oosten beter te begrijpen, de zoektocht naar het waarom van
de aanslagen, een pleidooi voor een spiritualiteit van ontmoeting: groeien in openheid en verdiepen
van de christelijke identiteit.
Gabriel Quicke, priester van het bisdom Brugge, werkte als ‘priester-in-zending’ in Libanon, waar
hij verbonden was aan het grootseminarie van de Grieks-melkieten in Harissa. Ook was hij
aalmoezenier aan de Université Saint Joseph in Beiroet. Daarnaast engageerde hij zich in het
Palestijnse vluchtelingenkamp van Dbayeh. Sinds 2009 is hij in Rome stafmedewerker in de
Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de christenen, waar hij verantwoordelijk is
voor de dialoog met de Oosters-orthodoxe Kerken.

57

Sport
Rosalie Coolkens, Jasper Van Oost, Nicolas Vanhole & Peter Iserbyt
Parkour Primitives
Praktijkboek
€ 22,90
ISBN 978-94-6371-040-4
NUR 843/744
103 blz.
A4
softcover
vierkleurendruk
verschenen

Parkour is een beweegvorm waarbij men op verschillende manieren door de omgeving beweegt. In
deze vrije, laagdrempelige bewegingsvorm staan controle, creativiteit en progressie centraal. De
toenemende populariteit van parkour vraagt didactisch-methodische leerlijnen om jongeren en
volwassenen deze boeiende activiteit op een efficiënte en effectieve manier aan te leren.
‘Parkour Primitives’ is een praktijkgerichte handleiding voor iedereen die parkour indoor beoefent
en/of dit kwalitatief wil aanleren in een club, gemeente, basis- of secundaire school,
lerarenopleiding lichamelijke opvoeding,… Het boek licht meer dan 40 verschillende
parkourbewegingen uitvoerig toe met tal van visualisaties en mogelijke uitbreidingen. Het geeft tips
hoe je op een creatieve manier kunt omgaan met het beschikbare materiaal in de sportzaal.
Bovendien bevat het boek 25 creatieve spelvormen voor kinderen, jongeren en volwassenen in een
omgeving zonder materiaal en met weinig ruimte. Ten slotte omvat het boek 12 uitgewerkte lessen
parkour waarin motorisch leren en plezier centraal staan. Het Sport Educatie Model wordt gebruikt
om de lessen pedagogisch in te kleden en levert een meerwaarde voor de ontwikkeling van sociale
vaardigheden. Deze lessen werden in diverse basis- en secundaire scholen getoetst. De kant-enklare lesvoorbereidingen zorgen voor een eenvoudige vertaling naar de eigen praktijk.
‘Parkour Primitives’ richt zich naar begeleiders van kinderen, jongeren, volwassenen en
lerarenopleiders die een plezierig en kwalitatief bewegingsaanbod willen voorzien, en naar de
beoefenaars ervan. De vele didactische tips helpen de lesgever om parkour effectief te onderwijzen
met een maximum aan fun.
Rosalie Coolkens is onderzoeker aan het Departement Bewegingswetenschappen van de KU Leuven, waar
ze ook verbonden is aan de Specifieke Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding. Ze onderzoekt hoe
lichamelijke opvoeding een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van een fysiek actieve levensstijl bij
basisschoolkinderen.
Jasper Van Oost, leraar lichamelijke opvoeding, is hoofdlesgever parkour bij Cirkus in Beweging in
Leuven en is zaakvoerder van We’re All Athletes in Kessel-Lo.
Nicolas Vanhole, leraar lichamelijke opvoeding, is hoofdlesgever parkour bij Cirkus in Beweging in Leuven
en presentator van het VRT-Ketnet-programma ‘Helden’.
Peter Iserbyt is docent en lerarenopleider aan het Departement Bewegingswetenschappen van de KU
Leuven. Hij onderzoekt hoe lichamelijke opvoeding een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van een
fysiek actieve levensstijl bij schoolgaande jeugd.
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