
 

OVER ONS 
 

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.  

Vele auteurs willen hun kennis delen. En precies het kennis delen is 

het adagium van onze uitgeverij. Kwaliteit, naar inhoud en vorm, 

staat voorop en die kan op verscheidene manieren worden bewaakt. 

De zorg daarvoor zit in ons dna. 

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 sociale wetenschappen, of het nu het onderwijs is, 

opvoedkunde, orthopedagogiek, psychologie, geschiedenis, 

milieukunde, techniek,… 

Gompel&Svacina richt vooral tot professionals, studenten en 

iedereen die levenslang wil leren, binnen of buiten zijn vak. 

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 snel te produceren, zowel met grote als met beperkte 

oplagen. De uitgeverij richt zich in de eerste plaats op België en 

Nederland met alle toegang tot de internationale markt. 

Een volledig overzicht van ons snel groeiende publicatieaanbod vindt 

u op www.gompel-svacina.eu. 
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Verantwoord 
professioneel 
handelen. 
Een inleiding 
 
Herman Siebens 
 
ISBN 978-94-6371-124-1 | gebrocheerd 
| 173 blz. | € 24,70 

 

Denken omtrent verantwoord handelen in het beroeps- en 

bedrijfsleven (maar ook als burger) mag in zijn huidige vorm nog 

maar recent ‘in’ zijn, het is van alle tijden. En het is kennelijk ook van 

iedereen: iedereen meent zich over alles een mening te kunnen 

vormen en meent ook dat zijn mening gefundeerd is. We riskeren zo 

te vervallen in ethisch relativisme: alles kan, want uiteindelijk lijken 

alle meningen even juist/onjuist. Facts-free opinions, alternative 

facts en fake news worden dan plots aanvaardbare meningen. 

Dit boek biedt bedrijfsleiders en werknemers, maar ook leerkrachten 

en studenten de nodige inzichten, een kader en een stappenplan om 

ethische problemen in het dagelijkse burger-, en beroeps- en 

bedrijfsleven efficiënt en doordacht aan te pakken: analytisch, 

methodisch, duidelijk beargumenteerd. Dit als aanzet tot een meer 

bewuste en doorleefde ethische houding, integriteit en ‘spiritualiteit’ 

en tot een structurele verankering van verantwoord handelen in het 

beleid van de organisatie. 
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Responsible 
Professionalism. 
A primer 
 
Herman Siebens 
 
ISBN 978-94-6371-125-8 | gebrocheerd 
| 165 blz. | € 23,50 

 

Thinking about responsible behaviour in the professional and 

business world (but also as a citizen) in its current form may only be 

‘fashionable’ recently, it is of all times. And it apparently belongs to 

everyone: everyone thinks they can form an opinion about 

everything and also thinks that their opinion is well-founded. We risk 

falling into ethical relativism: everything is possible, because 

ultimately all opinions seem equally correct/incorrect. Facts-free 

opinions, alternative facts and fake news then suddenly become 

acceptable opinions. 

This book offers business leaders and employees, but also teachers 

and students the necessary insights, a framework and a step-by-step 

plan to efficiently and thoughtfully tackle ethical dilemmas in the 

daily civilian, professional and business world by a full-fledged 

reflection: analytical, methodical, clearly argued. This as an impetus 

to a more conscious and lived ethical attitude, integrity and 

‘spirituality’ and to a structural embedding of responsible action in 

the strategy and policy of the organization. 
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Consultatieve 
leerlingbegeleiding 
Professionalisering en 
onderwijsverbetering 
 
Wim Meijer  
 
ISBN 978-94-6371-115-9 | gebrocheerd 
| 242 blz. | € 32,00 

 

Hoe kunnen leraren en begeleiders samenwerken om de kwaliteit 

van de onderwijspraktijk te verbeteren?  

Dit boek presenteert consultatieve leerlingbegeleiding als 

methodiek, waarbij de vragen van leraren over leerlingen 

consequent worden benaderd vanuit een onderwijsgezichtspunt.  

Deze publicatie is geschreven voor begeleiders, leraren en 

schooldirecties in het basis- en het secundair onderwijs. Ze bestaat 

uit vier delen. Het eerste deel schetst de kenmerken van 

consultatieve leerlingbegeleiding, de plaats ervan in het 

zorgcontinuüm en de wijze waarop leraar en begeleider kunnen 

samenwerken. In het tweede deel ligt de nadruk op de betekenis van 

consultatieve leerlingbegeleiding voor leraren. In het derde deel 

wordt de methodiek onderbouwd en uitgewerkt als handreiking voor 

begeleiders. Deel vier staat in het teken van een preventieve 

zienswijze op zorg en onderwijs.  
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De leraar als manager 
van een krachtige 
leeromgeving  
 

Luc Dekeyser  
 
ISBN 978-94-6371-010-7 | gebrocheerd | 
272 blz. | € 32,00 

 

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. 
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De moed tot zelfspot 
Burgerschap in het 
onderwijs 
Mark Vermeulen, Niek Kok, 
Nathan Soomer, Carien 
Verhoeff, Yolande Vonhoff & 
Ralf Willems  
 
ISBN 978-94-6371-161-6 | gebrocheerd | 
95 blz. | € 20,00 

 

Goed burgerschap zit niet in de menselijke genen. Burgerschap is 

daarom iets waar scholen vanaf het basisonderwijs tot het laatste 

moment aandacht voor moeten hebben. De vraag is hoe 

burgerschapsonderwijs vorm moet krijgen.  

Ongemerkt leiden jongeren impliciete waarden en normen af uit 

keuzes over lesmethodes, onderwerpen die wel of niet aan bod 

komen en de manier waarop een docent de lesstof overdraagt. Dit 

vereist van ieder in het onderwijs een open, kritische houding en voor 

elk van hen mogelijkheden tot participatie in het vormgeven van het 

onderwijs. 

Burgerschapsonderwijs vereist beduchtheid van alle betrokkenen 

voor de eigen meningen en voorkeuren. Wie jonge burgers wil leren 

over burgerschap, heeft een zekere moed tot zelfspot nodig, om de 

eigen positie te relativeren als dat in het belang is van de vorming en 

individuele ontwikkeling van jongere burgers. 
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Doen we het goed?  
Bespiegelingen van 
lerarenopleiders 

Bruno Oldeboom, Claudia 
Tempels, Els Franken, Erik 
Meij, Etto Planting, Henk la 
Roi, Joop de Vries & Roland de 
Bruijn  
 
ISBN 978-94-6371-137-1 | gebrocheerd | 
121 blz. | € 21,00 

 

‘Doen we het goed? Bespiegelingen van lerarenopleiders’ laat 

kennismaken met acht bevlogen lerarenopleiders die met passie en 

verantwoordelijkheidsgevoel het beste onderwijs willen bieden dat 

zij kunnen. Gedrevenheid is echter geen garantie voor kwaliteit en 

dus vragen deze opleiders zich af of zij het goed en het goede doen. 

Het boek weerspiegelt een eerlijke en voortdurende zoektocht van 

onderwijsprofessionals naar impact op aanstaande leraren en, in het 

verlengde daarvan, leerlingen. 

‘Doen we het goed? Bespiegelingen van lerarenopleiders’ is door en 

voor lerarenopleiders geschreven. Maar ook aanstaande leraren, 

werkplekbegeleiders, schoolopleiders, directies, bestuurders, 

onderwijsonderzoekers en alle andere betrokkenen zijn van harte 

uitgenodigd om mee te lezen. 
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Zichtbaar leren in 
Lichamelijke 
Opvoeding  
(Praxis 
Bewegingsopvoeding 36) 

Dirk Pardaens, Hilde Leysen & 
Peter Iserbyt (Red.) 
 
ISBN 978-94-6371-138-8 | gebrocheerd 
| 132 blz. | € 21,00 

 

In dit boek wordt aandacht besteed aan instructional alignment. Dit 

betekent dat leerdoel, leerinhouden en evaluatie op elkaar 

afgestemd zijn. In een effectief LO-programma liggen wat 

onderwezen wordt, hoe het onderwezen wordt en de manier van 

evalueren op dezelfde lijn. Wanneer dit niet het geval is, verliest men 

focus en leerwinst. Als leerkracht vraagt het een diepgaande 

vak(didactische) kennis om het leren van leerlingen ‘zichtbaar’ te 

maken en zo het onderwijsproces te sturen. 

Deze reeks wil leraren LO informeren over actuele denkpistes en 

vernieuwingen in het didactisch denken over het vak LO en gelijktijdig 

deze theorieën toepassen in diverse bewegingsgebieden. Er wordt 

steeds het midden gehouden tussen een wetenschappelijke en 

onderwijskundige verantwoording van een centraal gekozen thema. 

Deze uitgave sluit aan bij de 46e nascholing van de Specifieke 

Lerarenopleiding LO aan de KU Leuven.  
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Handwoordenboek 
Basisonderwijs 
 
Karl Baert, Sofie Bamelis, 
Hadewych Coppens & Annemie 
Desoete  
 
ISBN 978-94-6371-075-6 | gebrocheerd | 
160 blz. | € 24,90 

 

In dit handwoordenboek verduidelijken de auteurs veelgebruikte 

begrippen die gerelateerd zijn aan het pedagogisch-didactisch 

handelen, het onderwijsmanagement, het orthopedagogische 

werkveld en aan de begeleiding van leerlingen met specifieke 

onderwijskundige ondersteuning. 

De alfabetische ordening vergemakkelijkt het opzoeken. Waar nodig 

wordt verwezen naar andere begrippen om de samenhang aan te 

tonen. Voorbeelden verduidelijken complexere termen. Bovendien 

worden belangrijke bronnen aangegeven. Deze begrippenlijst biedt 

een houvast om onderwijsliteratuur, beschrijvingen en termen die in 

het onderwijslandschap voorkomen, beter te begrijpen en te 

situeren. 

Dit boek is een basiswerk voor (aspirant-)directies en -leerkrachten, 

bestuurders, begeleiders, ouders en alle anderen die begaan zijn met 

het basisonderwijs. 
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Ik blijf nog even  
Vertelboek over 
zittenblijven voor 
kleuters en ouders 
 
Kim De Keyser  
 
ISBN 978 94 6371 149 4 | 
gebrocheerd | 27 blz. | € 
19,00 

 

Sommige kleuters kunnen het moeilijk hebben in hun klasgroep. Ze 

kunnen meestal op vele manieren worden geholpen. Maar af en toe 

komt het voor dat het niet lukt. Ondanks alle moeite van de school, 

ouders, begeleiders. Iedereen probeert het te voorkomen, maar 

mogelijk besluiten zij dat het kind beter nog niet naar de volgende 

klasgroep gaat, maar een jaartje wacht. 

Dit vertelboek gaat over Mik, die het jaar overdoet. Het is bestemd 

voor kleuters, hun leerkrachten, ouders, begeleiders. Het werd 

geschreven en getekend samen met kleuters. 
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Leiding geven aan een 
lerende school 
Welke vragen heb jij 
vandaag gesteld? 
 
Loes van Wessum & Ingrid 
Verheggen  
 
ISBN 978-94-6371-012-1 | gebrocheerd 
| 152 blz. | € 21,50 

 
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. 

Auteurs Ingrid Verheggen en Loes van Wessum 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. 

 

Ook verkrijgbaar in het Engels. 

Also available in English. 
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Naar onderwijs in 
blauw 
Aan de 
vanzelfsprekendheden 
voorbij 
 
Dolf Van den Berg  
 
ISBN 978-94-6371-111-1 | 
gebrocheerd | 133 blz. | € 24,00 

 

Verscheidenheid is essentieel voor onze evolutie. Kinderen of 

leerlingen zijn niet gelijk, zij leren niet gelijk en zij leven niet gelijk. 

Erkenning van die verscheidenheid is de basis voor de ontwikkeling 

van elk kind of elke leerling. Naast die erkenning is in het onderwijs 

verticaliteit in programmaopbouw ook van groot belang. 

Iedere leerling verdient een eerlijke en rechtvaardige onderwijsplek. 

We praten niet meer over ‘sterkere’ of ‘zwakkere’ leerlingen, niet 

meer over achterstanden, niet meer over vooruit zijn, niet meer over 

zwakbegaafd of hoogbegaafd. Ook niet over gepersonaliseerd 

onderwijs, maar wel over ontwikkelingsgericht onderwijs in een 

blijvende dialoog. 

 

  



 

Onderwijskunde 25 

 

Professionele groei van 
leraren en andere 
onderwijsprofessionals  
Grip op leren 
 
Loes van Wessum &  
Quinta Kools  
 
ISBN 978-94-6371-118-0 | gebrocheerd | 
116 blz. | € 21,90 

 
In de afgelopen jaren hebben beide auteurs zich vanuit verschillende 

invalshoeken beziggehouden met professionalisering van leraren en 

de rol van de schoolleider daarbij. Ze hebben veel ervaring opgedaan 

met het begeleiden van professionaliseringstrajecten en met het 

zichtbaar maken en laten benoemen van leeropbrengsten door 

leraren. Daardoor hebben ze goed zicht gekregen op de wijze waarop 

leraren werken aan hun professionele groei. De opgedane ervaring 

willen ze delen met anderen. Deze publicatie brengt hun 

gezamenlijke inzichten rond professionalisering van leraren bij 

elkaar. 
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Regelgeving van het 
Basisonderwijs in 
Vlaanderen 
 
Karl Baert & Lena Van Slycken  
 
ISBN 978-94-6371-086-2| gebrocheerd | 
185 blz. | € 26,50 

 

Onderwijs is een complexe materie die in onze moderne tijd steeds 

ingewikkelder en veelzijdiger wordt. Deze complexiteit kent 

verschillende oorzaken: de regelgeving inzake onderwijs breidt 

almaar verder uit en de toenemende expertise zorgt voor steeds 

nieuwe ideeën en vernieuwingen. Daaraan gekoppeld worden ook 

nieuwe leerproblemen geïdentificeerd, die op hun beurt ook weer 

een apart label krijgen. 

Hierdoor ontstaat de behoefte aan een overzichtelijk werk dat het 

reglementaire kader van het onderwijs bevattelijk in kaart brengt. Dit 

boek over het basisonderwijs in Vlaanderen komt aan deze behoefte 

uitstekend tegemoet. De heldere en relevante beschrijving van de 

onderwijswetgeving geeft een goed beeld om de structuur en het 

gevoerde beleid van het basisonderwijs te doorgronden. Daarmee 

vormt het boek een moderne en toegankelijke gids om ouders, 

leerkrachten en andere geïnteresseerden in het basisonderwijs 

wegwijs te maken. 
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Simulatieonderwijs en 
simulatietraining 
 

Heidelinde Buyse, Bert Callens, 
Martine Dorme, Lana Glorieux, 
Christof Patyn, Ludwine Velghe & 
Ivo Engelen (eindred.) 
 
ISBN 978-94-6371-031-2 | gebrocheerd 
| 224 blz. | € 31,00 

 

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.’ 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. 
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Taakanalytisch 
Leerlingvolgsysteem 
Spelling  
Eerste tot en met zesde 
leerjaar van het lager 
onderwijs 

Pieter Goessaert 
 
ISBN 978-94-6371-047-3 | gebrocheerd 
| 140 blz. | € 175,00 

 

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 hele klasgroep een 

korte signaaltoets afgenomen, die de leerlingen met problemen 

aanwijst. Op basis van genormeerde signaaltoetsen wordt duidelijk 

wie zwak presteert voor de geteste leerstof en voor wie bijkomend 

onderzoek wenselijk is. Dat kan met de analytische toetsen van het 

eerste tot en met het zesde leerjaar. Het verwerken van de scores 

gebeurt aan de hand van een gebruiksvriendelijk computer-

programma, 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.  
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Taakanalytisch 
Leerlingvolgsysteem 
Wiskunde 
Eerste tot en met vijfde 
leerjaar van het lager 
onderwijs 

Pieter Goessaert  
 
ISBN 978-94-6371-048-0 | gebrocheerd | 
236 blz. | € 175,00 

 
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. Op basis van 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. 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. 
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Freinet in Vlaanderen  
Oorsprong, appropriatie 
en actuele vertogen van 
de freinetpedagogiek 
 
Jan Devos  
 
ISBN 978-94-6371-160-9 | gebrocheerd | 
284 blz. | € 34,00 

 

 
Op 6 juli 2019 overleed Jan Devos. Naast een lieve echtgenoot en een 
trotse vader was hij ook een erg gewaardeerde pedagoog. Hoewel 
Freinet erg bekend is (Peut-être trop, parce que sûrement mal, 
citeert Jan), was Jan één van de weinigen die het werk van Freinet 
met zo veel diepgang doorgrondt. Eerder publiceerde hij “De visie 
van Freinet”. 

In juni 2019 legde Jan Devos zijn proefschrift neer. Daarin combineert 
hij zijn grondige kennis over Freinet op een meesterlijke wijze (de 
wijze van een meester) met actueel onderzoek over de manier 
waarop de freinetpedagogiek zich in Vlaanderen ontwikkelde en 
verspreidde en hoe leraren daar vandaag over denken. Hij levert 
daarmee niet alleen een belangrijke bijdrage tot de pedagogiek als 
academische wetenschap, maar hij houdt de freinetpedagogiek ook 
een boeiende spiegel voor die aanzet tot reflectie. 
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Turbulente leerlingen  
Probleemgedrag op school 
positief aanpakken 
 
Dieter Burssens, Eef 
Goedseels, Stefaan Pleysier & 
Nicole Vettenburg (Red.) 
 
ISBN 978-94-6371-150-0 | gebrocheerd | 
208 blz. | € 27,00 

 
Leerlingen zijn braaf, héél braaf. De meesten toch. Meestal. Maar dus 

niet altijd. Soms gaan leerlingen door een turbulente periode. Een 

goede relatie met de leerling kan veel problemen voorkomen. Maar 

hoe doe je dat, wanneer je met probleemgedrag wordt 

geconfronteerd? 

Hoe ga je het best om met thema’s zoals storend gedrag in de les, of 

met radicalisering, of agressie? Hoe voorkom je pesten, spijbelen of 

druggebruik? En wat kun je doen als er grensoverschrijdend gedrag 

werd gesteld? En vooral, hoe doe je dat met een maximale aandacht 

voor een positief schoolklimaat? 

In dit boek komen niet alleen theoretische inzichten over 

probleemgedrag aan bod. Heel veel ervaringen uit de schoolpraktijk 

worden gebundeld en veelbelovende, inspirerende projecten 

worden gedetailleerd beschreven om heikele thema’s op school 

constructief aan te pakken. Het creëren van sterke sociale bindingen 

tussen leerling en school vormt daarbij de rode draad. 
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The Purple Book of 
Energisers and Games 
 
Jayaraja & Erwin Tielemans  
 
ISBN 978-94-6371-030-5 | gebrocheerd | 
180 blz. | € 24,90 

 

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! 
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Utopia: naar ander 
onderwijs 
Document voor de 
toekomst 
 
Dolf van den Berg  
 
ISBN 978-94-6371-018-3 | gebrocheerd 
| 231 blz. | € 29,90 

 
Dit boek is geschreven vanuit een diepgaande betrokkenheid bij onze 
schoolgaande kinderen en jongeren, liefde voor onderwijs en grote 
eruditie. Auteur 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 vormgeeft. Dat is het belangwekkende van dit boek: 
een modern, goed gefundeerd pedagogisch concept wordt 
onderwijskundig vormgegeven. 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. 
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De toekomst van ons 
onderwijsstelsel 
 
Dolf van den Berg  
 
ISBN 978-94-6371-187-6 | gebrocheerd 
| 105 blz. | € 20,00 

Voor ontwikkelingsgericht passend onderwijs is de volgende vraag 
bepalend: 

Wat heeft dit kind of deze leerling (ook die met een specifieke, niet 
te complexe ondersteuningsbehoefte) in deze situatie, op dit 
moment, in deze fase van zijn of haar ontwikkeling nodig en hoe 
helpen wij dat als leraren, mentoren of coaches mogelijk te maken? 

Ontwikkelingsgericht passend onderwijs baseert zich op de 
ontwikkeling van leerlingen met hun grote onderlinge verschillen op 
biologisch, neurologisch, sociaal en psychologisch vlak. 

Dit onderwijs is meer dan alleen zorgen voor de juiste plaatsing van 
de leerling met een beperking. Het gaat ook om een verandering van 
aspecten zoals doelen, middelen, ruimtes en normering. 
Ontwikkelingsgericht passend onderwijs is ook het voorportaal van 
inclusief onderwijs en ingebed in het streven naar een inclusieve 
samenleving waar iedereen erbij hoort. 

Dit essay wil een aanzet geven tot een duurzaam 
ontwikkelingsgericht onderwijssysteem met belangrijke voorstellen 
voor wijziging, zoals het vervangen van de Centrale Examens door 
maatwerkdiploma’s gebaseerd op certificaten op niveau met zorg 
voor de civiele effecten. Daarnaast moeten het zittenblijven, 
afstromen en voorwaardelijk overgaan bij wet verboden worden. 
Elke leerling is welkom en verdient een doorgaande ontwikkeling.  
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Vertel mij wat je ziet 
Verhalen, 
kunstgeschiedenis en 
cultuuronderwijs 
 
Charlotte Pannier  
 
ISBN 978-94-6371-050-3 | gebrocheerd 
| 144 blz. | € 29,50 

 
‘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. 
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Oefenpakket 
Wiskunde 
 
Pieter Goessaert 
 
ISBN 978-94-6371-185-2| gebrocheerd | 
254 blz. + computerprogramma |€ 
155,00 

 
Dit pakket bevat: handleidingen, oefeningen basissommen, 
oefeningen en correctiesleutel getallenkennis en bewerkingen, en 
een computerprogramma 

Dit pakket omvat getallenkennis, bewerkingen en het memoriseren 
van basisrekensommen. 

Vele leerlingen leren het allemaal als vanzelf. Andere leerlingen 
hebben het er heel wat moeilijker mee. Voor hen is een stappenplan 
ontwikkeld. Een systematische aanpak is immers van essentieel 
belang. Met het stappenplan wordt de leerling als het ware verplicht 
om de goede som in het langetermijngeheugen op te slaan en 
uiteindelijk te memoriseren. 

Bij het onderdeel memoriseren kan een computerprogramma 
worden gebruikt. 
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Oefenpakket Spelling 
 
Pieter Goessaert 
 
ISBN 978-94-6371-184-5 | gebrocheerd 
| 165 blz. + computerprogramma |€ 
155,00 

 
Dit pakket bevat: een handleiding, invulbladen, flitskaarten, 
scorebladen en een computerprogramma 

Spellingproblemen kunnen worden verminderd door veel en 
herhaald te oefenen. Vele leerlingen automatiseren als vanzelf. 
Andere leerlingen hebben het er moeilijker mee, zij hebben instructie 
nodig. ‘Parate kennis’ vormt immers hun zwakke plek. 

Het memoriseren en automatiseren van woorden verloopt in dit 
pakket volgens een stappenplan. Een systematische aanpak is hierbij 
van essentieel belang. Deze aanpak is effectief omdat de leerlingen 
starten met luisteren en ze de kans krijgen dat klankbeeld aan letters 
te koppelen, met onmiddellijke feedback door het woord te zien. 
Daardoor wordt hun keuze bevestigd of gecorrigeerd en slijpt de 
koppeling van klank- en woordbeeld in. 

Bij het pakket kan een computerprogramma worden gebruikt.  
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kanttekeningen …  
bij opvoeding, onderwijs, 
beleid, werk in uitvoering 

 
Ton Notten 
 
ISBN 978-94-6371-147-0 | gebrocheerd | 
140 blz. | € 21,50 

 

Dit boek telt vier domeinen: opgroeien en opvoeden, onderwijs en 

educatie, maatschappelijke ontwikkelingen en beleid, en werk in 

uitvoering. Ze zijn betrekkelijk zelfstandig, ze lopen in elkaar over. 

Een viertal dat evenmin dwingt tot een leesvolgorde. De teksten 

zetten soms aan tot twijfel, tot tegenspraak. En die vormen 

noodzakelijke voorwaarden voor zinnig onderzoek en zeker voor 

praktijk- en innovatiegericht onderzoek – waarin Belgische en 

Nederlandse hogescholen sinds de eeuwwisseling zo sterk zijn 

geworden. 

De kanttekeningen zijn bedoeld voor docenten, studenten, sociale 

en educatieprofessionals en voor iedereen die geïnteresseerd is in de 

naoorlogse ontwikkelingen van wederopbouw, verzorgingsstaat, 

neoliberalisme, participatiesamenleving, … 
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Met andere ogen 
Denken en doen in 
praktijkgestuurd 
onderzoek 

Jan Willem Veerman, Lex 
Hendriks, Hans van 
Huijgevoort, Anita Blonk & 
Thieu Dollevoet 
 
ISBN 978-94-6371-144-9 | gebrocheerd | 
269 blz. | € 27,00 

 

Praktijkgestuurd onderzoek helpt het werk in de praktijk van 

jeugdzorg en onderwijs te verbeteren, beter te onderbouwen en 

beter te verantwoorden. Dit boek geeft hiervoor een denk- en 

doekader. Via het doorlopen van een praktijkonderzoekscyclus 

maakt de lezer kennis met de methodologische richtlijnen voor het 

conceptualiseren, inrichten en uitvoeren van onderzoek. Door bij het 

toepassen van deze richtlijnen rekening te houden met de eigen 

wensen en (on)mogelijkheden én die van de praktijkcontext, krijgt de 

lezer houvast om het eigen onderzoek een passende vorm te geven, 

die ‘goed genoeg’ is voor het verkrijgen van wetenschappelijk 

verantwoorde en praktisch relevante kennis. Deze interactie tussen 

de onderzoekcyclus, de persoon van de onderzoeker en de 

praktijkcontext is het centrale thema van het boek en maakt het 

onderscheidend. 

Het boek richt zich zowel op in de praktijk werkzame psychologen, 

pedagogen, leraren, intern begeleiders, sociaal werkers en andere 

beroepskrachten in het sociale domein, als op degenen die hiervoor 

in opleiding zijn. 
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Leading a learning 
school. 
Which questions have you 
asked today? 

Loes Van Wessum & Ingrid 
Verheggen 
 
ISBN 978-94-6371-139-5 | gebrocheerd | 
152 blz. | € 24,50 

 

Every day, school leaders have to balance different focal points and 

for attention begging priorities. How can school leaders develop a 

culture of learning and professional development in their schools? 

This book offers a sound body of practical experience and theoretical 

wisdom that helps to come to grips with the challenge to develop a 

school culture that focuses on collaboration, joint investigation and 

building a rich learning environment. 

School leaders tend to answer the questions and to solve the 

problems of their teachers. However, this book shows that school 

leaders can create a learning culture not by providing answers, but 

by asking more questions. By not taking direct action but by taking a 

good look at the problem, teachers discover better solutions. 

The authors provide a systematic approach to ask the right questions, 

which can help teachers to find answers for themselves and to learn. 

Hence the title of this book: Leading a learning school. Which 

questions have you asked today? 
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Van levenservaring 
naar ervarings-
deskundigheid 
Didactiekboek 

Marjo Boer, Simona 
Karbouniaris & Marina de Wit 
(Red.) 
 
ISBN 978-94-6371-039-8 | gebrocheerd | 
592 blz. | € 59,00 

 
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.
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Opvoeding 
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Als het misgaat thuis 
Verhalen van ouders 
 
Paulien Bom &  
Herman Baartman  
 
ISBN 978-94-6371-073-2 | gebrocheerd | 
228 blz. | € 28,00 

 
Het is een taboe om te praten over wat niet lukt in de opvoeding. 

Liever vertellen we succesverhalen over onszelf en onze kinderen. 

Niet vreemd, want ouderschap is kwetsbaar en je wilt niets liever dan 

dat het je kind goed gaat. Zo zitten alle ouders in elkaar. Toch gaat 

het weleens mis en soms zo ernstig dat instanties en hulpverleners 

zich zorgen maken over de veiligheid van het kind en zich met het 

gezin bemoeien of zelfs ingrijpen. Tweeëntwintig ouders hebben de 

moed opgebracht om te vertellen wat dat met je doet. 

Dit boek gaat over falen en veerkracht, over verwachtingen en 

kwetsbaarheden van ouders, en over begrip en onbegrip van 

professionals. Het is bestemd voor ouders, professionals en 

hulpverleners in spe. 
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De staat van het kind – 
Het kind van de staat 
Naar een pedagogiek van 
de voorschoolse 
voorzieningen 
 
Michel Vandenbroeck  
 
ISBN 978-94-6371-077-0 | gebrocheerd | 
461 blz. | € 42,00 

 
Dit boek gaat over de voorschoolse voorzieningen: kinderopvang en 

kleuterschool. Dat zijn heel bijzondere plekken, waar het meest 

private en het meest publieke samenkomen. De staat van het kind en 

het kind van de staat. Het zijn immers plekken waaraan ouders hun 

dierbaarste bezit toevertrouwen en waarmee ze de zorg voor en de 

opvoeding van hun kind delen. Veel intiemer wordt het niet. Maar 

het zijn ook plekken van beleid en dus van politiek: beleid inzake 

preventie, beleid inzake gelijke kansen op de arbeidsmarkt, beleid 

inzake levenslang leren, om er maar enkele te noemen. 

Meer publiek en politiek wordt het ook niet. Daarom is het belangrijk 

om over dit soort plekken de vraag te stellen: zijn de zaken zoals ze 

moeten zijn? Of zijn ze zo omdat ze altijd zo zijn geweest? Om te 

kunnen nadenken over wat we willen, moeten we afstand kunnen 

nemen van wat er is. En dus moeten we evidenties onderzoeken en 

lastige vragen stellen. 
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Het gezin is dood. Leve 
het gezin 
 
Michel Vandenbroeck  
 
ISBN 978-94-6371-048-8 | gebrocheerd | 
263 blz. | € 29,00 

 

Dit boek gaat over de vraag hoe we de verantwoordelijkheid over de 

opvoeding in onze samenleving delen. En dus over interventies in de 

gezinsopvoeding. De gezinspedagogiek is vaak een wetenschap 

geweest die ouders wantrouwde en met opgeheven vingertje zei wat 

deugde en niet deugde. Ook initiatieven die zeggen te “empoweren” 

of “krachtgericht” te werken, zijn soms in hetzelfde betweterige 

bedje ziek. Gezinsondersteuning kan gezien worden als een gedeelde 

opvoedingsverantwoordelijkheid, maar soms is het ook een zaak van 

verdeelde opvoedingsverantwoordelijkheid. Dan is de 

opvoedingsondersteuning een manier om ouders te sturen. 

Over deze kwesties in theorie, in beleid en in praktijk gaat dit boek. 

En telkens houdt het ons voor ogen dat het gezin als dusdanig al lang 

dood is. In de plaats komt een veelheid aan samenlevingsvormen die 

we al dan niet gezinnen noemen. Daarbij moeten we ook de 

pleegzorg en adoptiegezinnen niet vergeten. De rode draad is dat de 

Gezinspedagogiek 2.0 een gezinspedagogiek is die breekt met enkele 

eeuwen van goede raad geven en die begint met luisteren. 
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KWIKO  
KWaliteit In de 
KinderOpvang 
 
Andre Vyt  
 
ISBN 978-94-6371-092-3 | gebrocheerd | 
98 blz. | € 35,00 

KWIKO – KWaliteit In de KinderOpvang is een instrument om op een 

snelle maar toch grondige manier een zicht te krijgen op 

verschillende kwaliteitsaspecten van kinderopvang. Het is ontstaan 

uit een intensieve samenwerking tussen het Vlaams 

Welzijnsverbond, ’t Opzet en AQARTO. Door de modulaire 

samenstelling is het instrument inzetbaar in alle vormen van gezins- 

en groepsopvang. 

KWIKO bevat een handleiding, vragenlijsten en formulieren om 

gegevens op te noteren, te verwerken en op te volgen. Er zijn 

vragenlijsten om een zelfevaluatie uit te voeren over alle belangrijke 

aspecten in teamverband. Voor kinderbegeleiders zijn er ook 

vragenlijsten die focussen op de kwaliteit vanuit het individueel 

perspectief. 

KWIKO bevat een methodiek om met de thema’s concreet aan de slag 

te gaan. Het gaat om een zelfevaluatie op basis van concrete 

gegevens en in samenspraak. Daarna volgt een overleg, waarbij 

resultaten, meningen en opmerkingen worden besproken. Dit leidt 

tot verbeterpunten. 
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Navigating Childish 
Times 
What roles for children 
and young people in a 
fragmented and polarized 
world? 

Nico van Oudenhoven &  
Rona Jualla van Oudenhoven  
 
ISBN 978-94-6371-041-1 | gebrocheerd | 
176 blz. | € 24,00 

 
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? 
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Stevige wortels, sterke 
vleugels 
Werken met jongeren 
rond zelfbeeld, motivatie, 
grenzen, rust, krachten en 
verantwoordelijkheid  

Eveline De Wree, Tijl 
Vandenberghe & Bart Ceunen 
  
ISBN 978-94-6371-026-8 | gebrocheerd | 
284 blz. | € 29,90 

 
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! 
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Alleen mama 
Gelukkig single met 
kinderen 
 
Josephine Malay 
 
ISBN 978-94-6371-159-3 | gebrocheerd | 
156 blz. | € 24,00 

 

Alleenstaande mama’s worden al te vaak volledig in beslag genomen 

door hun moederrol en dagelijkse beslommeringen. De constante 

overlevingsmodus is vaak vermoeiend en eenzaam. 

In dit boek staat de alleenstaande mama centraal. Wat kan ze doen 

voor zichzelf om te groeien van alleenstaande mama naar een 

gelukkig leven als ‘staande’ mama? Het boek reikt ‘zes sleutels’ aan 

tot persoonlijke ontwikkeling als noodzakelijke voorwaarde om in 

alle levensdomeinen te groeien (financiën, werk, opvoeding, omgang 

met je ex, zelfvertrouwen, evenwicht tussen werk en privéleven, 

gezondheid …). 

Het boek biedt voor de traditionele hulpverlener een kijk in het leven 

van een alleenstaande mama. Daarnaast biedt het een aanzet om op 

een oplossingsgerichte manier tegemoet te komen aan de noden en 

behoeften van de alleenstaande mama. Maar het is toch in de eerste 

plaats een zelfhulpboek voor elke alleenstaande mama. 
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Voorbij de angst  
Distress bij kinderen in de 
(para)medische setting 
 
Sharon Vleugel-Ruissen & 
Marlies Keijzer 
 
ISBN 978-94-6371-102-9 | gebrocheerd | 
144 blz. | € 22,00 

 

Dit boek biedt (para)medici inzichten en handvatten die gericht zijn 

op het reduceren van angst bij kinderen. 

Voor vele kinderen is bijvoorbeeld het ziekenhuis of de 

dokterspraktijk een onbekende plek. Ze hebben er geen goed beeld 

van. Op deze plaatsen worden vaak ook ‘vervelende’ (para)medische 

handelingen uitgevoerd. In combinatie met de grote fantasie van 

kinderen kan dit leiden tot angst, die een medische handeling kan 

hinderen. Door de focus te verleggen naar andere aspecten wordt 

deze angst veel beter hanteerbaar. Angst, pijn en stress staan niet los 

van elkaar. Een angstig kind ervaart meer pijn en de stress loopt snel 

op. Vanwege de grote samenhang tussen angst, pijn en stress wordt 

de overkoepelende term distress gebruikt. En die moet worden 

verminderd en het liefst helemaal worden weggenomen. 

Het boek is verdeeld in een theoretisch gedeelte en een 

praktijkgedeelte met voorbeelden, gebaseerd op ervaren casussen. 
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Orthopedagogiek 
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Autisme is een isme 
Essays over autisme 
 
Inge Lemke  
 
ISBN 978-94-6371-051-0 | gebrocheerd | 
180 blz. | € 24,90 

 
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. 
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Leermeesters met een 
gevangen stem 
Essays over autisme 
 
Inge Lemke  
 
ISBN 978-94-6371-020-6 | gebrocheerd | 
74 blz. | € 14,90 

 
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. 
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Dyslexie360 
Een totaalplaatje 
 
Roderick I. Nicolson,  
Nel Hofmeester, Irene 
Besnard-van Baaren &  
Kees van den Bos  
 
ISBN 978-94-6371-164-7 | 
gebrocheerd | 184 blz. | € 30,00 

 
Dit is een ander boek over dyslexie. Voor het eerst beschrijft het 
dyslexie in al haar aspecten: de theoretische achtergronden, de 
zwakke en de sterke kanten, de belangrijke rol van het onderwijs en 
de invloed van dyslexie in de levensloop. 

Na meer dan 20 jaar wetenschappelijk onderzoek concludeert Rod 
Nicolson dat dyslexie als een talentdiversiteit moet worden gezien. 
De Nederlandse vertalers-bewerkers volgen hem daarin. Tot nu toe 
focust de wetenschap alleen op de zwakke kanten en worden sterke 
kanten hoogstens gezien als ‘compensatie’. Maar dit boek verklaart 
beide kanten van dyslexie, niet alleen op gedragsniveau (het lezen en 
schrijven), maar ook op het niveau van de cognitie (zoals geheugen 
en aandacht), de werking van de hersenen en het genetisch niveau. 

Onderzoek naar de talenten van dyslexie leidt tot 10 sterke kanten 
die kenmerkend zijn voor succesvolle dyslectische volwassenen. Het 
boek bekijkt dyslexie vanuit alle vakgebieden en betrokken partijen: 
de wetenschap, de professionals, onderwijs en niet te vergeten de 
ervaringsdeskundigen zelf. Op deze manier ontstaat een 
totaalplaatje van dyslexie. Dat maakt dit boek uniek. 
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Managing ADHD in the 
presence of substance 
use disorders 
 
Frieda Matthys, Annelien 
Bronckaerts & Cleo L. Crunelle 
  
ISBN 978-94-6371-023-7 | gebrocheerd | 
159 blz. | € 23,90 

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 
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Auticorrectie  
Een essay voor en door 
autisme over mis-
interpretatie, mentaliteit 
en maatschappij 
 
Bas L.G. Verdin 
 
ISBN 978-94-6371-095-4 | gebrocheerd | 
187 blz. | € 24,00 

 

Dat haast alle zogeheten standaardwerken over autisme van 

neurotypische hand zijn, lijkt niemand merkwaardig te vinden. Dat 

daarbij zelden gedachten uit autistische hoek zelf ontwikkeld 

worden, al evenmin. Toch is dit hetzelfde als wanneer boeken over 

de normale, en vooral normerende, mensen in de regel door 

personen met autisme geschreven werden, met dat verschil dat deze 

laatsten altijd al meer onder eerstgenoemde onderzoekspopulatie 

hebben geleefd/overleefd dan omgekeerd, willens nillens. Zo wordt 

autisme ingekapseld in een eenzijdig verhaal, dat – hoe mooi ook – 

bij nader inzien meer misverstanden de wereld instuurt dan goede 

verstandhoudingen. Voorliggend essay wil hiervoor een 

tegengewicht bieden, als basis voor een correcte perspectiefname, 

echte dialoog en rechtvaardige bejegening. 
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Disability studies 
Introductieteksten 
 
Geert Van Hove (Red.) 
 
ISBN 978-94-6371-172-2 | gebrocheerd | 
457 blz. | € 42,50 

 

Dit boek neemt de lezer mee in een rijke verzameling basisteksten 

omtrent Disability Studies. 

In verschillende hoofdstukken, geïllustreerd met academische 

teksten, wordt getoond hoe het vakgebied Disability Studies zich 

heeft kunnen ontwikkelen en welke maatschappelijke impact ervan 

uitgaat. Het laat meteen toe om het fenomeen ‘disability’ vanuit 

andere perspectieven dan het traditionele stoornismodel te 

begrijpen. 

Geert Van Hove is hoogleraar Disability Studies aan de Universiteit 

Gent. Zijn onderzoek richt zich vooral op de geleefde ervaringen van 

mensen met een label. Dat onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe 

samenwerking met ouders van kinderen met een beperking of met 

mensen met een beperking zelf. 
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Tijdschrift OOP 
Orthopedagogiek: 
Onderzoek en Praktijk 
 
ISSN 2211-6273 | 6 nummers per jaar | 
ca. 48 blz. per nummer 

 

Van oudsher fungeert dit tijdschrift als een brug tussen de praktijk en 

theorievorming in het domein van de orthopedagogiek. De redactie 

streeft ernaar artikelen te plaatsen over theorievorming, empirisch 

onderzoek naar de waarde en bruikbaarheid van behandelingen, 

diagnostische methoden, theoretische modellen, overzichten van 

theoretisch en empirisch onderzoek, beschrijvingen en evaluaties 

van werkmethoden en over historische aspecten van de 

orthopedagogische theorie en praktijk.  

Redactie 

Prof. dr. A.M.T. Bosman (hoofdredacteur), prof. dr. H.J.A. van Bakel, 

dr. A. de Boer, dr. J. De Maeyer, dr. N. Frielink, prof. dr. J. 

Vanderfaeillie, prof. dr. S. Vandevelde (hoofdredacteur), drs. H. 

Wieberdink 

Een los nummer bestellen (€17) kan via OOP@Spabonneeservice.nl. 

Abonneren kan door een e-mail (met vermelding OOP + jaar) te 

sturen naar OOP@Spabonneeservice.nl. 

Abonnementsprijs voor één jaargang: particulieren: € 67 | 

studenten: € 57 | groepen: € 57 (vanaf 5) | instellingen: € 79 
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Filosofie & ethiek  
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Op zoek naar de ziel 
van Europa 
Een cultuurfilosofische 
verkenning 

Koo Van der Wal  
 
ISBN 978-94-6371-011-4 | gebrocheerd | 
155 blz. | € 19,90 

 

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. 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. 
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De zijlijn 
Essays over literatuur en 
christendom 
 

Hans Van Stralen  

 
ISBN 978-94-6371-151-7 | gebrocheerd | 
211 blz. | € 25,70 

 

Dit boek bespreekt het literaire werk van schrijvers en theologen die 

vanuit hun marginale positie binnen het christendom 

behartigenswaardige zaken aan de orde stelden. Zo schreef Dietrich 

Bonhoeffer gedichten toen hij door de nazi’s gevangen werd 

gehouden. Ze geven zijn uitgesproken beeld van het christelijke 

geloof aan. Thomas Merton publiceerde erudiete kritieken waaruit 

zijn eigenzinnige geloofsbeleving blijkt. Gerard Walschap en Marnix 

Gijsen keerden zich op een intensieve en strijdbare wijze van het 

christendom af. Amos Oz schetst in zijn roman ‘Judas’ deze apostel 

als een buitenstaander die de bekende gang van zaken vanuit een 

originele focus benadert. De chansonnier Georges Brassens bezingt 

God na de Tweede Wereldoorlog als een machteloze instantie, 

waarvan de mondige mens afscheid moet nemen. In ‘De zwarte 

Messias’ staat een tegendraads beeld van Jezus, zoals beschreven is 

in het Zuid-Afrikaanse toneelstuk ‘Woza Albert!’, centraal. In het 

essay over het leven van Franciscus van Assisi ten slotte wordt de 

ultrakatholieke visie van Julien Green belicht. 
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Bron en bestemming 
Essays over literatuur en 
christendom 
 

Hans Van Stralen  

 
ISBN 978-94-6371-014-5 | gebrocheerd 
| 174 blz. | € 23,00 

 
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. 
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Natuur, cultuur en het 
verdwijnen van de 
schepping  
Godsdienst- en 
cultuurfilosofische reflecties 
rond Immanuel Kant, Max 
Weber, Émile Durkheim &  
Claude Lévi-Strauss  

Gerrit Steunebrink  

ISBN 978-94-6371-072-5 | gebrocheerd | 
173 blz. | € 23,90 

 
Heel origineel herneemt dit boek de metafysica/filosofie van de 
schepping niet vanuit een discussie met de theologie en de 
natuurwetenschappen, maar met de sociale wetenschappen. De 
filosoof Immanuel Kant staat hierbij centraal. Hij bekritiseert 
enerzijds het traditionele scheppingsdenken, maar kent anderzijds 
relevantie toe aan de idee van de schepping als grondslag van de 
harmonie van de natuur en het menselijk kenvermogen, van de 
natuur en de moraal. Geëmancipeerd van de scheppingsidee is die 
harmonie, als basis van een betrouwbare wereld, het uitgangspunt 
van het sociologisch denken over religie als maatschappelijk 
noodzakelijk fenomeen bij Weber, Durkheim en Lévi-Strauss. De 
vraag is dan of na het verdwijnen van de idee van de schepping die 
metafysica niet weer naar voren gehaald moet worden om die 
functie filosofisch en kritisch te waarderen.  

Ter sprake komt ook de romantische kritiek op de idee van de 
schepping, volgend op Kant en doorwerkend in discussies rond 
Weber en Lévi-Strauss, die zegt dat de scheppingsidee de natuur 
degradeert, zodat ze zelf ecologisch gezien bijdraagt aan ‘het 
verdwijnen van de schepping’. 
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Sporen van 
transcendentie 
De filosofie van Karl 
Jaspers 
 

Jozef Waanders  
 
ISBN 978-94-6371-049-7 | 
gebrocheerd | 92 blz. | € 20,00 

 
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. 
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The forgotten 
transition 
From event to object and 
from tool to language 
 

John Gilbert  
 
ISBN 978-94-6371-003-9 | gebrocheerd | 
336 blz. | € 44,00 

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. 
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Zwarte Socrates 
Gesprekken over recht, 
tijd en verzoening 

 
Bert Van Roermund  
 
ISBN 978-94-6371-085-5 | gebrocheerd | 
176 blz. | € 23,50 

In zeven dialogen herneemt rechtsfilosoof Bert van Roermund de 

gesprekken die hij in de afgelopen jaren voerde over verzoening na 

politieke onderdrukking. 

Vragen rond ‘tijd’ spelen daarin dan ook een grote rol. Vragen als: 

wat betekenen die twee bekende woorden op allerlei 

gedenkplaatsen: ‘Nooit meer …’? Hoe verloopt het proces waarin die 

gelofte gestalte krijgt? Kun je gelijktijdig slachtoffer en dader zijn? 

Zulke vragen worden in dit boek besproken door een groep filosofen 

afkomstig uit verschillende conflictgebieden, bijeengeroepen door 

een Afrikaan die de anderen met ‘Socrates’ aanspreken maar die 

zichzelf Bernard noemt. Zowel de deelnemers als de gesprekken zijn 

gefingeerd. Tegelijk zijn ze zo ‘echt’ als maar kan. Ze komen voort uit 

een jarenlange dialoog van de auteur met vele betrokken collega’s en 

uit intensief onderzoek binnen een internationaal netwerk.  

Dit boek richt zich op al wie wil nadenken over vredesvraagstukken, 

rechtsherstel, vluchtelingenstromen, militaire interventies, alsook op 

studenten en docenten van daarvoor relevante disciplines, zoals 

ethiek, politieke filosofie, rechtstheorie, genocidestudies, 

victimologie, mensenrechten, internationale verhoudingen, enz. 
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Kosmopolieten.  
Grote filosofen over een 
betere wereld voor 
iedereen 

 
Ralf Bodelier 
 
ISBN 978-94-6371-169-2 | gebrocheerd | 
264 blz. | € 29,90 

 

Kosmopolitisme – wereldburgerschap – lijkt een antwoord op grote 

en wereldwijde problemen als armoede, migratie en 

klimaatverandering. Kosmopolitisme kan ook een antwoord zijn op 

populistisch nationalisme en religieus fundamentalisme. 

In dit boek ontrafelt Ralf Bodelier het kosmopolitische denken sinds 

de klassieke oudheid. Dat doet hij door grote kosmopolieten te 

vragen wat hun denken kan betekenen voor Grace Phiri, een extreem 

arme vrouw in het hedendaagse Malawi. 

In boeiende essays neemt hij zijn lezers mee door het 

kosmopolitisme van Griekse cynici, Romeinse stoïcijnen, het 18de-

eeuwse verlichtingsdenken, het 20ste-eeuwse joodse humanisme en 

het 21ste-eeuwse sociaalliberalisme. 
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Filosofie-Tijdschrift 
 

Jozef Waanders (hoofd- en 
eindredacteur) 
 
ISSN 2034-1229 | 6 nummers per jaar | 
ca. 64 blz. per nummer 

Filosofie-Tijdschrift is een tweemaandelijks Nederlands-Vlaams 

tijdschrift van de Stichting Filosofie-Tijdschrift voor algemeen 

toegankelijke wijsbegeerte en voor nieuws over filosofie en 

levensbeschouwing. Filosofie-Tijdschrift biedt de lezer in elk 

nummer gedegen artikelen over verschillende onderwerpen met 

een filosofische inslag. Geregeld besteedt Filosofie-Tijdschrift 

aandacht aan een bekend filosoof of aan een actueel thema. Behalve 

deze artikelen – meestal thematisch geordend – heeft Filosofie-

Tijdschrift de volgende vaste rubrieken: Comparatieve filosofie, 

Filosofie van wetenschap en techniek, Filosofische praktijken en 

Filosofie en onderwijs. Daarnaast besteedt Filosofie-

Tijdschrift ruimte aan berichten, boekbesprekingen en 

attenderingen. 

Recent verschenen nummers zijn Emil Cioran (jrg. 29, nr. 1), 

natuurfilosofie (jrg. 29, nr. 2), filosofie en poëzie (jrg. 29, nr. 3), 

bewustzijnsfilosofie (jrg. 29, nr. 4), en kunstfilosofie (jrg. 5, nr. 5). 

Een los nummer kost € 12. Abonneren kan door een e-mail te sturen 

naar Filosofie@Spabonneeservice.nl. Abonnementsprijs voor één 

jaargang: particulieren: € 39 | studenten: € 34 | groepen: € 33 (vanaf 

5 abonnementen) | instellingen: € 49 
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Classified. Honderd 
jaar Belgische Militaire 
Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst 
 

Marc Cools, Patrick Leroy, 
Robin Libert, Veerle Pashley, 
David Stans, Eddy Testelmans, 
Kathleen Van Acker (Eds.) 
 
ISBN 978-94-6371-114-2 | gebrocheerd | 
673 blz. | € 90,00 

 
De Militaire Veiligheid vierde in 2015 haar honderdste verjaardag. 

Het jubileum van deze organisatie, de voorloper van de huidige 

Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV), is de aanleiding 

geweest voor een tentoonstelling en de publicatie van dit bijzondere 

boek, het allereerste dat ooit aan deze organisatie gewijd werd. 

Expositie en boek samen geven een unieke kijk op de mijlpalen in 

haar bestaan. Opdrachten, organisatie en werking worden toegelicht 

evenals de uitdagingen waarmee zij vandaag geconfronteerd wordt 

in een toenemend mondiale samenleving. Niet alleen de knowhow 

van de Dienst wordt ontsloten maar ook de resultaten die hij heeft 

geboekt. Bepaalde vergissingen uit het verleden worden niet uit de 

weg gegaan. Tot slot worden sommige hardnekkige mythes over 

inlichtingen en spionage uit de wereld geholpen. Dit boek en de 

tentoonstelling “Classified” nodigen uiteindelijk ook uit om na te 

denken over de ethische vragen die een per definitie discrete 

organisatie opwekt. 
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De schaalgrootte van 
lokale politiezones  
 

Jelle Janssens,  
Frauke Wittevrongel &  
Marc Cools (Red.) 
 
ISBN 978-94-6371-135-7 | gebrocheerd | 
298 blz. | € 59,60 

Maatschappelijke, technologische, institutionele en financiële 

veranderingen hebben de voorbije twee decennia een sterke impact 

gehad op het functioneren van de federale en lokale politie. De 

gelijkwaardige minimale dienstverlening, waarvoor de geïntegreerde 

politie borg moet staan, staat vandaag meer dan ooit onder druk. 

Centraal in dit boek staat het vraagstuk in welke mate de 

verantwoordelijken voor de lokale politiezones bereid zijn om de 

krachten te bundelen middels een schaalvergroting en zo een 

versnippering van middelen tegen te gaan. 

Dit boek presenteert de resultaten van een onderzoek inzake 

schaalvergroting van de lokale politiezones in opdracht van de FOD 

Binnenlandse Zaken. Het is de eerste studie waarbij een dergelijk 

onderzoek in alle Belgische provincies werd uitgevoerd. Het geeft de 

lezers inzicht in de evoluties in het huidige politielandschap, de 

bestaande samenwerkingsverbanden tussen de politiezones, het 

draagvlak om in schaalvergroting te treden, de randvoorwaarden 

hiervoor en in welke vorm en met wie schaalvergroting mogelijk 

wordt geacht. 
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De cannabiskwestie 
 

Tom Decorte &  
Letizia Paoli  
 
ISBN 978-94-6371-057-2 | gebrocheerd | 
180 blz. | € 28,00 

 

Een multidisciplinaire groep van vijftien academici van de KU Leuven 

en UGent wil met dit boek het debat over het Belgische 

cannabisbeleid voeden. Zij leggen hun expertise samen voor een 

genuanceerde analyse van het huidige beleid, een vergelijking met 

het beleid in andere landen en een afweging van de voor- en nadelen 

van de verschillende mogelijke reguleringsmodellen.  

Ze maken daarbij een synthese van de wetenschappelijke literatuur 

over de eigenschappen van cannabis en de effecten van 

cannabisgebruik, bieden een overzicht van de prevalentie van 

cannabisgebruik in Europa en in België, evalueren de 

doeltreffendheid van het Belgische cannabisbeleid, maken een 

reconstructie van de evolutie van het internationale cannabisregime 

en verkennen welke lessen kunnen worden getrokken uit de 

regulering van alcohol en tabak. Na een afweging van de voor- en 

nadelen van de verschillende reguleringsmodellen besluiten zij het 

boek met een aantal aanbevelingen inzake het Belgische 

cannabisbeleid. 
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Loden jaren  
De Bende van Nijvel 
gekaderd 
 

Paul Ponsaers  
 
ISBN 978-94-6371-096-1 | gebrocheerd 
| 417 blz. | € 35,00 

 

13 maart 1982. Dinant, Rue de Sax. Twee onbekenden stelen uit een 

wapenwinkel een zwaar jachtgeweer. 9 november 1985. Aalst, 

Delhaize. De waanzin van de Bende van Nijvel bereikt zijn 

hoogtepunt. Acht mensen blijven liggen, neergeschoten, koelbloedig. 

Tussen beide data zijn er 28 doden gevallen. Het gerecht staat voor 

een raadsel. Al meer dan 35 jaar wachten de gerechtelijke overheden 

wanhopig op tips om de bendeleden te ontmaskeren. De overvallen 

van de Bende van Nijvel laten een onuitwisbaar litteken na op ons 

collectief geheugen. 

Dit boek schetst de kroniek van een tijdperk, de ‘loden jaren’ van de 

Bende van Nijvel, die aan de feiten van 1982 tot 1985 voorafgaan en 

er onlosmakelijk verband mee houden. Het is een vorm van criminele 

archeologie, een absolute must voor wie zich nader wil informeren 

over de Bende van Nijvel, maar ook – en vooral – het fenomeen wil 

plaatsen in zijn historische context. Nooit eerder werd op zo’n 

indringende en gedocumenteerde wijze een analytisch verhaal 

geschreven over dit tijdperk.  
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Private veiligheid in 
een stedelijke en 
gemeentelijke context 
Onderzoek naar de rol en 
samenwerkings-
mogelijkheden in 
Mechelen-Willebroek 
 

Marc Cools & Veerle Pashley  
 
ISBN 978-94-6371-068-8 | gebrocheerd | 
139 blz. | € 28,00 

 
Sinds 2017 is de nieuwe private veiligheidswet van kracht. Lokale 

overheden kunnen hierdoor meer een beroep doen op hun private 

bewakingspartners. De discussie omtrent samenwerking tussen de 

lokale politie en de private bewakingssector en het zogenaamde 

‘kerntakendebat’ is daardoor brandend actueel. 

In opdracht van de burgemeesters van Mechelen en Willebroek is 

een vernieuwende studie uitgevoerd, die een beter zicht moet geven 

op de opdrachten die bewakingsondernemingen op lokaal niveau 

mogen uitvoeren. Het voorliggend boek brengt vernieuwende 

preventie- en veiligheidsmaatregelen in kaart en geeft 

praktijkgerichte aanbevelingen. 
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Parlementaire 
onderzoekscommissie 
terroristische 
aanslagen 2016  
Conclusies en 
aanbevelingen 
 
Willy Bruggeman (Red.) 
 
ISBN 978-94-6371-063-3 | gebrocheerd | 
750 blz. | € 79,00 

 
De aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven van Zaventem en 

het metrostation Maalbeek in Brussel eisten 32 dodelijke slachtoffers 

en vele gewonden. Omdat de tol zo hoog lag en iedereen zich afvroeg 

hoe dit in België kon gebeuren, heeft het parlement kort daarop een 

onderzoekscommissie opgericht. Burgers hebben immers recht op 

antwoorden na dergelijk schokkende gebeurtenissen. De 

onderzoekscommissie had een tweeledig doel. Enerzijds een 

reconstructie van de feiten. Anderzijds het trekken van conclusies in 

de vorm van aanbevelingen. 

Vier deelthema’s werden onderzocht, wat resulteerde in vier 

deelrapporten: de hulpverlening en het crisisbeheer op 22 maart en 

de daaropvolgende dagen, het lot van de slachtoffers in al zijn 

aspecten, de werking van de Belgische veiligheidsarchitectuur en tot 

slot de aanpak van radicalisme in België. Daartoe werden gedurende 

anderhalf jaar 199 getuigen gehoord en werd niet minder dan 164 

keer vergaderd. 
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20 years of 
Criminology at the 
NICC.  
A scientific journey and its 
perspectives 
 
Christophe Mincke, Dani 
Brutyn, Dieter Burssens, Anne 
Lemonne, Eric Maes, Bertrand 
Renard & Luc Robert (eds.) 
 
ISBN 978-94-6371-186-9 | gebrocheerd | 
274 blz. | € 34,95 

 
This book marks the 20th anniversary of the Department of 

Criminology of the National Institute of Criminalistics and 

Criminology (NICC). On the occasion of this anniversary, a series of 

research seminars were organised, during which NICC researchers, 

practitioners and international experts engaged in a dialogue on 

several key research themes. They discussed the future of the 

Department of Criminology and put the work of the NICC into 

perspective, both nationally and internationally. The results of these 

exchanges are bundled in this book.  
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Sterke verhalen 
Internering anders belicht   
 

Natalie Aga, Kurt Audenaert, 
Lieven Nollet, Sara Rowaert, 
Els Schipaanboord, Tom 
Vander Beken, Freya Vander 
Laenen, Wouter 
Vanderplasschen, Stijn 
Vandevelde, Sofie Van Roeyen 
& Ciska Wittouck 
 
ISBN 978-94-6371-126-5 | gebrocheerd | 
160 blz. | € 35,00 

Dit boek is het resultaat van twee projecten. Een eerste project was 

erop gericht om gedurende vijf jaar (2014-2019) met elf 

onderzoekers uit drie faculteiten van de Universiteit Gent 

wetenschappelijk onderzoek te verrichten om sterktegerichte 

strategieën te ontwikkelen voor mensen onder een 

interneringsstatuut en hun familie. Een tweede project werd 

uitgewerkt door Natalie Aga en Lieven Nollet. Zij vonden elkaar in een 

idee voor een bijzonder fotoproject rond mensen onder een 

interneringsstatuut en hun familie. Geboeid door een benadering 

met de klemtoon op sterktes, zag Lieven samen met Natalie 

mogelijkheden voor een studie met geheel nieuwe en andere 

beelden van mensen onder een interneringsstatuut. Dit boek is dan 

ook zowel een verslag van een wetenschappelijk project als van een 

fotoproject, met één gemeenschappelijke dragende lijn: mensen 

onder een interneringsstatuut en hun familie zijn ook sterke mensen 

van wie de verhalen en beelden mogen worden gehoord en gezien. 

Alle teksten zijn ook in het Engels opgenomen in het boek.
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Alleen mama 
Gelukkig single met 
kinderen 
 
Josephine Malay 
 
ISBN 978-94-6371-159-3 | gebrocheerd | 
156 blz. | € 24,00 

 

Alleenstaande mama’s worden al te vaak volledig in beslag genomen 

door hun moederrol en dagelijkse beslommeringen. De constante 

overlevingsmodus is vaak vermoeiend en eenzaam. 

In dit boek staat de alleenstaande mama centraal. Wat kan ze doen 

voor zichzelf om te groeien van alleenstaande mama naar een 

gelukkig leven als ‘staande’ mama? Het boek reikt ‘zes sleutels’ aan 

tot persoonlijke ontwikkeling als noodzakelijke voorwaarde om in 

alle levensdomeinen te groeien (financiën, werk, opvoeding, omgang 

met je ex, zelfvertrouwen, evenwicht tussen werk en privéleven, 

gezondheid, …). 

Het boek biedt voor de traditionele hulpverlener een kijk in het leven 

van een alleenstaande mama. Daarnaast biedt het een aanzet om op 

een oplossingsgerichte manier tegemoet te komen aan de noden en 

behoeften van de alleenstaande mama. Maar het is toch in de eerste 

plaats een zelfhulpboek voor elke alleenstaande mama. 
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Als het misgaat thuis 
Verhalen van ouders 
 
Paulien Bom &  
Herman Baartman  
 
ISBN 978-94-6371-073-2 | gebrocheerd | 
228 blz. | € 28,00 

 
Het is een taboe om te praten over wat niet lukt in de opvoeding. 

Liever vertellen we succesverhalen over onszelf en onze kinderen. 

Niet vreemd, want ouderschap is kwetsbaar en je wilt niets liever dan 

dat het je kind goed gaat. Zo zitten alle ouders in elkaar. Toch gaat 

het weleens mis en soms zo ernstig dat instanties en hulpverleners 

zich zorgen maken over de veiligheid van het kind en zich met het 

gezin bemoeien of zelfs ingrijpen. Tweeëntwintig ouders hebben de 

moed opgebracht om te vertellen wat dat met je doet. 

Dit boek gaat over falen en veerkracht, over verwachtingen en 

kwetsbaarheden van ouders, en over begrip en onbegrip van 

professionals. Het is bestemd voor ouders, professionals en 

hulpverleners in spe. 
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Autisme is een isme 
Essays over autisme 
 
Inge Lemke  
 
ISBN 978-94-6371-051-0 | gebrocheerd | 
180 blz. | € 24,90 

 
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. 
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Geert Messiaen 
samengevat 
 
ISBN 978-94-6371-142-5 | gebrocheerd | 
49 blz. | € 15,00 

 

“Gezondheid is de grootste schat in een mensenleven. 

Wij kunnen niet zonder gezondheidszorg en solidariteit. 

Daarom zijn ook ziekenfondsen nodig, 

zowel in België als in Europa. 

Gezondheidszorg moet bovendien 

toegankelijk zijn en blijven, voor iedereen. 

Dit is mijn bekommernis nu, en in de toekomst.” 

Geert Messiaen 

  

Geert Messiaen, doctor in de rechten en licentiaat in het notariaat, 

was tot voor kort secretaris-generaal van de Landsbond van Liberale 

Mutualiteiten. 
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Het kleine klimaatboek 
 

Gustaaf Cornelis (Red.)  
 
ISBN 978-94-6371-141-8 | gebrocheerd | 
156 blz. | € 20,00 

 

Wat is er mis met het klimaat? Waarom trekken de 

wetenschapsmensen samen aan de alarmbel? Heeft het zin dat ik 

zelf de klimaatverandering probeer te verhelpen? Hoe kan ik 

anderen ervan overtuigen dat het de hoogste tijd is om de handen 

in elkaar te slaan? 

Dit boek maakt in kort bestek duidelijk wat er gaande is, waarom er 

nu moet worden gehandeld en hoe dat moet. Het biedt essentiële 

informatie en relevante gespreksstof voor iedereen die meer wil 

weten over de klimaatproblematiek. Meteen vormt het voor de 

enen direct discussiemateriaal en is het voor alle anderen een 

introductie in het klimaatthema. 

 

  



 

Mens & maatschappij 89 

 

Het menuet van 
Kondratieff 
Kroniek van een 
kosmopoliet 
 

Water Lotens 
 
ISBN 978-94-6371-056-5 | gebrocheerd | 
234 blz. | € 29,00 

 
‘Het menuet van Kondratieff’ zijn dagboekreflecties over tijd en 

leven van een witte, westerse man, die driekwart eeuw met en in 

zich meedraagt. Het is de terugblik op een persoonlijke 

levensgeschiedenis, maar in verband gebracht met de 

maatschappelijke golfbeweging van de tweede helft van de 20ste en 

het begin van deze eeuw. ‘Levenstijd’ en ‘wereldtijd’ vallen te 

onderscheiden, maar staan zeker niet los van elkaar. Menselijk 

gedrag wordt ten dele bepaald door de zogenaamde Kondratieffs, 

de cyclisch economische bewegingen die in de tijdspanne van een 

halve eeuw ongeveer eenmaal op en neer gaan en die genoemd zijn 

naar de bedenker ervan, de Russische econoom Nikolai Kondratieff. 
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In de ban van 
levensvisie 
Op weg naar vrijheid en 
voldoening 
 

Erik van Landewijk &  
Anjo Dimmers 
 
ISBN 978-94-6371-037-4 | gebrocheerd | 
167 blz. | € 22,90 

 
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. 
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Jezelf schrijven  
 
Reinekke Lengelle 
 
ISBN 978-94-6371-044-2 | gebrocheerd | 
113 blz. | € 20,00 

 

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. 
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Kinderen in armoede 
Inspiratie- en doeboek 
 

Joris Billen 
 
ISBN 978-94-6371-071-8 | gebrocheerd | 
239 blz. | € 30,00 

 
Dat er kinderen zijn die in armoede leven, is een jammerlijke 

vaststelling. Maar het is een situatie die veranderd kan worden. 

Sociale mobiliteit – uit de armoede geraken – is mogelijk, al is het niet 

altijd gemakkelijk. 

Daarom is dit boek tegelijk ook hoopgevend en bemoedigend. Want 

er zijn redenen te over om zich te laten inspireren door de hier 

aangegeven zeven sporen die samen leiden naar gestructureerde 

oplossingen voor kinderarmoede. Bovendien werken talrijke 

concrete good practices in het boek en op de bijhorende website 

ondersteunend voor wie daadwerkelijk aan de slag gaat. 

Meteen roept het boek op om een ‘burgerparticipatie’ in de (lokale) 

gemeenschap in het leven te roepen. Vele mensen staan immers 

klaar om de hand aan de ploeg te slaan om het aantal kinderen dat in 

armoede moet leven, terug te dringen. Hopelijk lukt het voor 

allemaal. 
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Wegwijzer voor een 
toegankelijke en 
interculturele 
drughulpverlening 
 

Charlotte De Kock, Lyssa 
Toyinbo, Fred Laudens, 
Sébastien Alexandre, Pascale 
Hensgens, Carla Mascia, 
Stéphane Leclercq, Dirk Jacobs 
& Tom Decorte 
 
ISBN 978-94-6371-174-6 | gebrocheerd | 
115 blz. | € 20,00 

 
Deze wegwijzer biedt een handig overzicht van praktijken die de 

professional kan gebruiken om migranten en etnische minderheden 

te ondersteunen bij drughulpverlening. Deze bevolkingsgroepen 

vinden immers vaak moeilijk toegang tot de drughulpverlening. Heel 

wat praktijken in deze wegwijzer kunnen snel en met minimale 

investering worden ingezet. 

Tegelijk schetst deze uitgave de achtergronden van de Belgische 

situatie ter zake en het onderzoeksproject (MATREMI, Belspo) dat 

eraan ten grondslag ligt. 

  



 

Catalogus 2019 - 2020 94 

 

Migrants et Minorités 
Ethniques. 
Recueil sur l’accessibilité 
et l’interculturalité des 
services pour usagers de 
drogues 
 

Charlotte De Kock, Lyssa 
Toyinbo, Fred Laudens, 
Sébastien Alexandre, Pascale 
Hensgens, Carla Mascia, 
Stéphane Leclercq, Dirk Jacobs 
& Tom Decorte 
 
ISBN 978-94-6371-175-3 | gebrocheerd | 
119 blz. | € 20,00 

 
Ce recueil fournit un aperçu de pratiques que les professionnels 

peuvent utiliser pour accueillir et accompagner les migrants et les 

minorités ethniques dans les services de santé et spécialisés en 

toxicomanie. Ces personnes ont souvent des difficultés d’accès aux 

soins. Ce recueil souhaite inspirer la mise en place de nouvelles 

pratiques pour ces publics dans le secteur social santé. 

Cette publication propose également un aperçu de la situation en 

Belgique sur base du projet de recherche MATREMI (Belspo). 
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Klimaat en sociale 
rechtvaardigheid 
 

Sacha Dierckx (Red.) 
 
ISBN 978-94-6371-163-0 | gebrocheerd | 
456 blz. | € 35,00 

 
Wat is een eerlijk klimaatbeleid? Wat is de relatie tussen de 

klimaatontwrichting, armoede en ongelijkheid? Hoe kunnen we 

onze ruimtelijke ordening, woningen, mobiliteit, energie, industrie 

en landbouw vormgeven op een manier die zowel sociaal als 

ecologisch is? Welke rol kunnen de banken, de belastingen en de 

steden daarin spelen? En hoe kunnen we onze verantwoordelijkheid 

opnemen tegenover ontwikkelingslanden, en tegenover mensen die 

door de gevolgen van de klimaatontwrichting moeten migreren? 

In het boek wordt duidelijk dat een economische transformatie 

noodzakelijk is om de klimaatdoelstellingen te halen. Het goede 

nieuws is dat die transitie ook het leven van de overgrote 

meerderheid van de mensen kan verbeteren. Want een doortastend 

klimaatbeleid en sociale rechtvaardigheid kunnen niet zonder 

elkaar. 
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Kwetsbare mensen, 
kwetsbare groenten  
Hoe een groentetuin het 
leven van mensen met 
complexe problemen 
betekenis geeft 
 

Henk Blokhuis 
 
ISBN 978-94-6371-094-7 | gebrocheerd | 
176 blz. | € 25,00 

 
Er zijn mensen met veel problemen die geen verbinding ervaren met 

de maatschappij. Het zijn mensen die kwetsbaar zijn omdat ze veel 

verlieservaringen hebben gehad. Ze zien geen perspectief in hun 

leven en vinden het moeilijk om doelen te stellen. Binnen de 

hulpverlening is het niet gemakkelijk om contact met hen te maken. 

Ze worden vaak geweerd vanwege hun onaangepast en onbegrepen 

gedrag.  

Dit boek beschrijft hoe deze mensen begeleid worden in een 

biologische groentetuin en hoe ze in verbinding komen met planten.  

Deze publicatie is belangrijk voor begeleiders en beleidsmakers in 

zorg- en welzijnsinstellingen. En voor iedereen die geïnspireerd wil 

worden door de mogelijkheden die kwetsbare groenten bieden voor 

kwetsbare mensen. 
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Leermeesters met een 
gevangen stem 
Essays over autisme 
 
Inge Lemke  
 
ISBN 978-94-6371-020-6 | gebrocheerd | 
74 blz. | € 14,90 

 
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. 
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Macht en onmacht van 
haat 
 

Guido Cuyvers 
 
ISBN 978-94-6371-024-4 | gebrocheerd | 
258 blz. | € 31,00 

 
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. 
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Mekaar zien 
Het belang van cultuur in 
de gevangenis 
 

De Rode Antraciet vzw 
 
ISBN 978-94-6371-058-9 | gebrocheerd | 
144 blz. | € 28,50 

 

De meeste gedetineerden komen ooit weer vrij. Daarom is het 

belangrijk om – vanaf de eerste dag in de gevangenis – te werken 

aan hun re-integratie. Om in te zetten op zelfontplooiing, herstel en 

participatie. Zo behouden ze de verbinding met de samenleving. 

Aan die wederzijdse en noodzakelijke verbinding tussen de wereld 

binnen en buiten de gevangenismuren werkt De Rode Antraciet vzw. 

Ze doet dit in alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen via sport en 

cultuur. Dit boek focust op de culturele verhalen: getuigenissen, 

thema’s en projecten, gerealiseerd samen met partners én met 

gedetineerden. 

Dit boek geeft eveneens een stem aan gedetineerden. Door hun 

verhalen ontdekt de lezer dieperliggende emoties, de behoefte aan 

menselijkheid en zelfstandigheid, de ontdekking van eigen talenten, 

het ervaren van de tijd, … Ook tussen gevangenismuren is cultuur 

een baken om zich (weer) mens te voelen en om perspectief te 

hebben in het leven. 
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Navigating childish 
times 
What roles for children 
and young people in a 
fragmented and polarized 
world? 

Nico van Oudenhoven &  
Rona Jualla van Oudenhoven  
 
ISBN 978-94-6371-041-1 | gebrocheerd | 
176 blz. | € 24,00 

 
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? 
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Quotes 
Ervaringsdeskundigheid 
 

Akbar Barani   
 
ISBN 978-94-6371-053-4 | speldoos met 
twee sets kaarten en handleiding |  
€ 29,90 

 

Dit kaartspel is ontwikkeld op basis van praktijkervaring en 

betrokkenheid met opleidingen in ervaringskennis en 

ervaringsdeskundigheid. Het kan gebruikt worden bij een dialoog 

met ervaringsdeskundige studenten, ervaringsdeskundige 

professionals, teamleden, (leer)supervisors, coaches, trainers, enz. 

Quotes kunnen helpen om woorden te geven aan iets wat mensen 

denken maar nog niet goed onder woorden kunnen brengen. Voor 

het kaartspel is het zoeken, vinden en gebruikmaken van een vrije 

ruimte een uitgangspunt om ervaringskennis te ontwikkelen. 

Ervaringskennis is een essentiële kennisbron naast 

wetenschappelijke en professionele kennis. Het kaartspel helpt bij 

het verwoorden van ervaringen, bij het dichterbij brengen van eigen 

behoeftes en verlangens alsook bij het verduidelijken van 

verwachtingen in een relatie. De quotes kunnen ook ingezet worden 

om weerstanden bespreekbaar te maken. De werkvorm faciliteert 

een gelijkwaardige en wederkerige dialoog die de reflectie op 

ervaringen kan bevorderen en zo zelfkennis kan stimuleren. 
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Rebelse plekken 
 
Walter Lotens   
 
ISBN 978-94-6371-148-7 | gebrocheerd | 
184 blz. | € 23,00 

‘Rebelse plekken’ is een zoektocht naar nieuwe initiatieven die haaks 

staan op het dominante neoliberale denken. ‘Commons’ en 

‘municipalisme’, twee begrippen die dicht bij elkaar aanleunen, 

behoren tot die mondiale en hoopvolle grondstroom. Op vele 

plaatsen zijn het geen abstracties meer, maar beginnen ze stilaan tot 

het nieuwe normaal van het dagelijkse leven te behoren.  

Walter Lotens zoekt die plekken op in Frankrijk (de Larzac, Notre-

Dame-des-Landes (ZAD), Saillans, Loos-en-Gohelle en Grenoble) en in 

Spaanse ciudades rebeldes zoals Barcelona en Madrid. Nabijheid en 

herkenbaarheid maken kleine, maar ook grote steden tot een 

uitgelezen schaal om samen-leven te organiseren. Hij trekt 

bovendien de oceaan over naar Latijns-Amerika. Daar is de 

bewaarplaats van sociale mechanismen, die bij ons onder een 

moordende economische ratrace ondergesneeuwd zijn geraakt: het 

Buen Vivir, de wateroorlog in Cochabamba, de fábricas recuperadas 

in Buenos Aires en de Zapatistas in Chiapas. 

Op rebelse plekken wordt de boeiende kunst van het organiseren van 

hoop beoefend: met vallen en opstaan rijzen daar de vage contouren 

van een andere wereld op. Stap voor stap.  
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Samen werken aan 
kwaliteit in zorg en 
welzijn 
 

Andre Vyt  
  
ISBN 978-94-6371-055-8 | gebrocheerd 
| 145 blz. | € 22,50 

 

Hoe kunnen hulp- en zorgverleners niet alleen zorgen dat de 

kwaliteit van hun eigen praktijk wordt verzekerd en verbeterd, maar 

ook de kwaliteit van de zorg en de hulpverlening in de context 

waarin ze werken? En – in breder verband – in de maatschappij die 

zorg wil dragen voor het welzijn van zorgvrager én zorgverleners?  

In dit boek schuift de auteur integratieve duurzame kwaliteitszorg 

naar voren. Die moet ervoor zorgen dat kwaliteitszorg op een 

effectieve manier kan gebeuren zonder dat dit gepaard gaat met een 

merkelijke verhoging van administratieve last. Het boek behandelt 

basisbegrippen en basistechnieken van kwaliteitszorg op een manier 

die niet alleen helderheid moet verschaffen maar ook directe 

bruikbaarheid geeft in de praktijk. Het maakt gebruik van 

instrumenten die hun nut hebben bewezen. 
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Sociaal werk als 
armoedebestrijder 
Zoektocht naar een 
participatieve benadering 
 

Katrien Boone, Griet Roets & 
Rudi Roose   
 
ISBN 978-94-6371-103-6 | gebrocheerd | 
120 blz. | € 21,00 

 
De laatste decennia neemt het armoederisico van de bevolking niet 

af. Integendeel, het groeit. Ook worden beleidsmaatregelen steeds 

meer gestuurd vanuit een ‘voor-wat-hoort-wat’-redenering. Deze 

evolutie heeft uiteraard ook gevolgen voor sociaalwerkpraktijken. 

Vanuit hun engagement ten aanzien van sociale rechtvaardigheid is 

het belangrijk om na te denken of de rol van sociaal werkers ligt in 

het integreren van personen in armoede in de samenleving of ook in 

het veranderen van deze samenleving. Dit boek richt zich op dit 

spanningsveld en op de manier waarop sociaal werkers proberen om 

participatieve praktijken in de strijd tegen armoede vorm te geven. 

Concreet bouwt dit boek verder op een onderzoek in Verenigingen 

waar Armen het Woord Nemen. De centrale vragen zijn: Welke 

uitdagingen ervaren sociaal werkers in het vormgeven van 

participatieve praktijken? Hoe kan men laagdrempelige plaatsen 

creëren waar mensen in armoede als gelijkwaardig worden erkend? 

Hoe kan men zorgen dat dergelijke praktijken telkens verbonden 

blijven met de structurele strijd tegen armoede? En welke plaats kan 

de participatie van mensen in armoede hierin krijgen? 
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Sociale huisvesting in 
Vlaanderen 
Blikken naar de toekomst 
 

Tom Vandromme, Diederik 
Vermeir, Sien Winters & 
Bernard Hubeau (Red.)  
  
ISBN 978-94-6371-136-4 | gebrocheerd | 
351 blz. | € 35,00 

De sociale huisvesting in Vlaanderen draagt bij aan de 

verwezenlijking van het grondrecht op wonen voor de zwakste 

huishoudens. Sociale woonactoren verhuren kwaliteitsvolle en 

betaalbare woningen aan een afgelijnde doelgroep. Tegelijk is het 

aanbod sociale huurwoningen sterk ontoereikend, wat resulteert in 

aanzienlijke wachtlijsten. Daardoor kan het grondrecht op wonen van 

de huishoudens die (nog) geen toegang tot de sociale huur hebben, 

in het gedrang komen. Het sociale woonaanbod moet dus dringend 

omhoog, maar de financiering van sociale huisvestings-

maatschappijen staat onder druk. Tegelijk wijzigen de 

uitgangspunten van het sociale huurstelsel: de doelgroep wordt via 

de tijdelijke huurovereenkomsten sterker afgebakend en private 

ontwikkelaars krijgen een grotere rol via SVKpro. De sociale 

huisvesting staat dus voor grote uitdagingen. 

In december 2018 organiseerden het Steunpunt Wonen en de 

Universiteit Antwerpen de ‘Discussiedagen Sociale Huisvesting’. Dit 

boek bundelt de papers hiervan en biedt daarom een interessante 

verzameling van verschillende visies over de toekomst van de sociale 

huisvesting. 
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Toekomstbestendige 
ouderenzorg 
Praktijkgerichte roadmap 
voor organisaties 
 

Tom Braes   
 
ISBN 978-94-6371-090-9 | gebrocheerd | 
154 blz. | € 26,00 

 
De komende jaren moeten woonzorgorganisaties meer dan ooit op 
zoek naar hún onderscheidende en kenmerkende talent. Die 
zoektocht naar een betere en grotere onderscheiding zal elke 
organisatie dwingen om stil te staan bij de ‘hete hangijzers’ en 
actuele trends. 

De auteur kijkt naar de trajecten, de landmarks en mogelijke 
bestemmingen voor ouderenzorg en ouderenzorgorganisaties. Naar 
de horizon. Niet naar één enkele stip op die horizon, maar naar de 
horizon van stippen. Het zal voor elke ouderenzorgorganisatie een 
ander perspectief zijn: andere stippen, andere combinaties van 
stippen en mogelijk zelfs een totaal andere horizon. 

Het boek is opgebouwd als ‘roadbook’, met onder meer een 
treffende analyse van de relevante maatschappelijke trends, hun 
vertaling naar en voor zorg en welzijn, een uitgebreide 
scenarioplanning én een ‘roadmap’. De roadmap helpt organisaties 
om – door alle trends, evoluties en kritische onzekerheden heen – 
hun gepaste en geheel eigen, toekomstbestendige bestemming te 
bereiken. 
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Van levenservaring 
naar ervarings-
deskundigheid 
Didactiekboek 
 

Marjo Boer,  
Simona Karbouniaris &  
Marina de Wit (Red.) 
 
ISBN 978-94-6371-039-8 | gebrocheerd | 
592 blz. | € 59,00 

 
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. 
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Vredeswijzer 1 
 

Opleiding Vredeseducatie 
(Red.) 
 
ISBN 978-94-6371-105-0 | gebrocheerd | 
148 blz. | € 21,00 

 

Volgens Martin Luther King (1929-1968) moeten we leren 

samenleven als broeders of we zullen ten onder gaan als dwazen. 

Door samenhorigheid, solidariteit, empathie en mededogen is 

broederlijkheid in een interpersoonlijke en/of sociaal-

maatschappelijke context een speciale vorm van verbondenheid. Ze 

steunt op een ervaren verwantschap en op gedeelde waarden van 

waaruit men als burger het eigen leven en de wereld tegemoet wil 

treden. Ze is de bekroning van een ethisch gekleurd burgerschap en 

ze gaat hand in hand met (sociale) vrede in een samenhangende 

triptiek: van burgerschap naar broederschap op weg naar een 

harmonische, humane, vreedzame en rechtvaardige samenleving. 

Een ‘vredesactieve’ maatschappij streeft, al van op de school, naar 

vrede op basis van sociale rechtvaardigheid. Ze ageert tegen de 

‘onvrede’, tegen het kwade dat zich manifesteert in (kans)armoede, 

discriminatie en allerlei vormen van geweld. 

De Vredeswijzers komen tot stand door de samenwerking van het 

Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen, de 

Universiteit Antwerpen en de Opleiding Vredeseducatie Antwerpen. 
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Waarom ruimte, 
energie en mobiliteit 
problemen zullen 
blijven 
Verkavelingsland, 
vermiddenklassing, 
populiberalisme 
 

Filip Canfyn 
 
ISBN 978-94-6371-104-3 | gebrocheerd | 
180 blz. | € 27,00 

 
Dit boek stelt drie cruciale vragen. Eén. Hoe wonen we en waarom? 

Twee. Hoe denken we, hoe gedragen we ons in de samenleving, en 

waarom? Drie. Hoe willen we ons wonen, denken en gedragen 

politiek vertaald zien, hoe gaat de politieke praktijk om met ons 

wonen, denken en gedragen, en waarom? 

Dit boek formuleert drie rake antwoorden, die zich laten 

samenvatten met drie neologismen. Eén. Verkavelingsland. Twee. 

Vermiddenklassing. Drie. Populiberalisme. 

Die neologismen worden verduidelijkt, gemotiveerd en verknoopt tot 

een dikke rode draad. Die rode draad, die hechte samenhang tussen 

drie fenomenen, verklaart alleszins waarom ruimtegebruik, 

energieverbruik en mobiliteitshinder nog lang risicovolle problemen 

zullen blijven. 
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Geert Messiaen en 
bref 
 

Geert Messiaen 
 
ISBN 978-94-6371-143-2 | gebrocheerd 
| 49 blz. | € 15,00 

 
“La santé est le plus beau trésor de la vie. 

Sans soins de santé et solidarité, on ne peut rien. 

C’est pourquoi les mutualités sont nécessaires, 

tant en Belgique qu’en Europe. 

Les soins de santé doivent être et rester accessibles à tous. 

Telle est ma préoccupation d’aujourd’hui et de demain.” 

Geert Messiaen 
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Weg van stress en 
burn-out 
 
Dirk A.J. Coeckelbergh & 
Dominique Van Hemelrijck 
 
ISBN 978-94-6371-157-9 | gebrocheerd | 
612 blz. | € 69,50 

 

Dit theorie- en praktijkboek geeft duidelijke en praktische uitleg over 

stress en burn-out en reikt oplossingen aan om hiermee in de praktijk 

om te gaan. Het bevat ook een bloemlezing van verrassende pareltjes 

van uitzonderlijke, nieuwe invalshoeken rond stress: Hoe kun je zelf 

met succes impact hebben op je stresssituatie? Welke prioriteiten leg 

je het best bij stress? Hoe relatief is stress op het werk? Hoe zwaar is 

de invloed van privéstress? Wat is de band tussen stress en liefde? 

Hoe hoog is de stress bij en na een echtscheiding of na de dood van 

een geliefde partner of een kind? Hoeveel stress hebben 

gevangengezette misdadigers? Wat is de band tussen stress en 

mensenrechten en geweld? Wat is het gevolg van stress en burn-out 

in een bedrijf of organisatie? Wat is de band tussen stress en de 

essentie van waar geluk? In welke sectoren vinden we welke vormen 

van stress? Welke objectieve probleemcijfers kunnen we naast de 

stressoren leggen?  

Dit boek is bedoeld voor bedrijfsleiders, HR-verantwoordelijken, 

stressconsulenten en burn-outcoaches, en voor wie bedreigd wordt 

door stress of burn-out. 
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De economische 
toekomst 
Hoe 150 megabedrijven 
de mainstream bepalen 
 

Martin Hinoul 
 
ISBN 978-94-6371-022-0 | gebrocheerd | 
272 blz. | € 29,90 

 
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 GAFA-bedrijven – 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.  
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Champagne voorkomt 
dementie 
Zin en onzin over 
psychisch welzijn 
 

Marleen Finoulst (Red.), 
Elizabeth Bosselaers, Martine 
Goossens, Sanne Boonen & 
Patrick Mullie 
 
ISBN 978-94-6371-167-8 | gebrocheerd | 
165 blz. | € 20,00 

Kruiswoordraadsels kunnen volgens de media geen dementie 

voorkomen. Maar champagne blijkbaar wel. We raken allemaal het 

noorden kwijt bij de stroom aan mediaberichten over psychisch 

welzijn, maar de impact van deze ‘weetjes’ op kwetsbare individuen 

is extra groot. Vaak versterken ze bestaande stereotypen. 

Stigmatisering is verweven in onze maatschappij en dat weerspiegelt 

zich in uitspraken die de media halen. Sommige psychiatrische 

ziektebeelden krijgen onterecht een angstaanjagend karakter, 

andere worden als onbenullig weggezet. 

Met dit boek wil de website Gezondheid en Wetenschap de 

stigmatisering van psychische problemen en psychiatrische 

diagnoses in de media onder de aandacht brengen. In dit boek 

bundelen we waan en wetenschap over veelvoorkomende 

psychische en psychiatrische problemen. 

Aan ‘Champagne voorkomt dementie. Zin en onzin over psychisch 

welzijn’ werkten diverse medewerkers van Gezondheid en 

Wetenschap mee. 
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Dementie 
Onze zorg 
 

Elena de Ru &  
Elane Lazet 
 
ISBN 978-94-6371-027-5 | gebrocheerd | 
193 blz. | € 23,90 

 

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. 
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Wie ben jij voor mij? 
Ervaringen met 
hulpverleners 
 

Inge De Vos &  
Vera Van Hove (Red.) 
 
ISBN 978-94-6371-120-3 | gebrocheerd | 
149 blz. | € 23,90 

Onze prestatiegerichte maatschappij vraagt steeds meer dat 

hulpverlening ‘meetbaar’ is. Hulpverleners moeten daarom 

indicatiestellingen, handelingsplanningen, protocollen en 

kwaliteitsplannen opmaken. De druk van registratie en administratie 

riskeert voorbij te gaan aan de essentie van hulpverlening: het 

uitbouwen van een ‘warme’ professionele relatie met cliënten. 

Talrijke publicaties beschrijven de professionele relatie tussen cliënt 

en hulpverlener vanuit het perspectief van hulpverlener.  

‘Wie ben jij voor mij?’ geeft de cliënten een stem over hun relatie met 

hulpverleners. Verhalen van cliënten uit diverse sectoren geven hun 

ervaringen en verwachtingen haarscherp weer. Hoe omschrijven zij 

een goede hulpverlener? Welk gedrag van de hulpverlener 

betekende veel voor hen? Na elk verhaal wordt de lezer uitgenodigd 

om te reflecteren over de wijze waarop hijzelf die professionele 

hulpverleningsrelatie uitbouwt. De publicatie sluit af met 

betekenisvolle krachtlijnen die wetenschappelijk gekaderd worden. 

Dit boek inspireert – met vele tips en handvatten – iedereen die actief 

is in de sociaal-agogische, de gezondheids- en de paramedische 

sector of daarvoor in opleiding is.  
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Eten en drinken op 
trektocht 
 

Patrick Mullie 
 
ISBN 978-94-6371-078-7 | gebrocheerd | 
148 blz. | € 22,00 

 

Het antwoord op de vraag “Wat eten en drinken op trektocht?” is 

zeer complex. De voedingswetenschap is immers ingewikkeld. 

 Het boek geeft een antwoord op de vele vragen over voeding, legt 

uit wat voeding met het lichaam wel of niet doet, wat het belang is 

van een evenwichtige voeding die specifiek is voor trektochten om 

langer en langer gezond te presteren. Daartoe stelt de auteur een 

eetmodel op dat beantwoordt aan de basisvereisten. Hij rekent ook 

af met allerlei beweringen waarvoor geen enkel bewijs bestaat. Deze 

wetenschappelijk uitgebalanceerde publicatie is aangewezen lectuur 

voor elke ‘trekker’ die maximaal profijt wil halen uit eten en drinken. 

En voor allen die hem daarbij begeleiden, zoals trainers, begeleiders, 

voedingsdeskundigen, diëtisten, … Een gepaste voeding maakt onder 

meer het verschil tussen gezonde vermoeidheid en ongezonde 

uitputting. 
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Gewoon en anders?! 
Geestelijke 
gezondheidszorg bij 
mensen met een 
beperking 
 

Winny Ang, Sofie Bettens, Ilse 
Hardy, Lieve Kiebooms, 
Marleen Pirotte &  
Veerle Verboven 
 
ISBN 978-94-6371-123-4 | gebrocheerd | 
172 blz. | € 24,00 

 
 ‘Anders kunnen en mogen zijn’. Deze slogan raakt misschien meer 

ingeburgerd in onze maatschappij, maar ‘anders zijn’ is nog zeker 

geen evidentie. Mensen met een verstandelijke, fysieke of andere 

beperking vormen een groep die ‘anders is’. Er is ontegensprekelijk 

meer kennis, meer medische hulp, meer technische vooruitgang in 

hulpmiddelen van allerlei aard. Maar het organiseren van geestelijke 

gezondheidszorg op maat van iemand met een beperking blijft een 

grote uitdaging.  

In dit praktijkhandboek bundelen de auteurs hun ervaringen en 

geven ze een antwoord voor zorg op maat aan mensen met een 

beperking, zeker wanneer ‘weinig taal’ een extra uitdaging is.  

Dit boek wil hulpverleners, ouders en alle anderen die betrokken zijn 

in de ondersteuning van mensen met een beperking inspireren om 

aan de slag te gaan met de verrijkende levensverhalen van deze 

kinderen en jongeren. 
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Is Europa sociaal? 
 

Geert Messiaen 
 
ISBN 978-94-6371-019-0 | gebrocheerd | 
195 blz. | € 24,50 

 

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. 

 
  



 

Gezondheidszorg 123 

 

Intimiteit en 
seksualiteit in 
woonzorgcentra  
 

Els Messelis 
 
ISBN 978-94-6371-166-1 | gebrocheerd | 
148 blz. | € 21,90 

De beelden van de aseksuele senior en de oversekste senior leven 

nog altijd sterk, net als de aanname dat een bewoner in een 

woonzorgcentrum vrouw, blank en heteroseksueel is en vaak 

dementie heeft. Niets is minder waar!  

Als oudere volwassene, familielid, zorg- of hulpverlener blijft het 

vaak dansen op een slap koord om openlijk te praten over seksuele 

gezondheid en seksuele diversiteit. Eenieder heeft een eigen 

intieme geschiedenis, een eigen seksueel script, met verlangens, 

wensen, behoeften en onzekerheden. Daarnaast worstelt het 

management van het woonzorgcentrum nog vaak met de 

ontwikkeling en implementatie van een positief intimiteits- en 

seksbeleid. Het is niet altijd eenvoudig om de neuzen in dezelfde 

richting te krijgen, temeer omdat er steeds meer uitdagingen zijn om 

mensen met dementie of mensen met psychiatrische problemen 

ook op intiem en seksueel vlak aan hun trekken te laten komen. De 

auteur bant de negativiteit die rond deze thema’s heerst en buigt ze 

om in positiviteit.  

Het boek is bestemd voor managers en bestuurders, bewoners – en 

hun familieleden – en medewerkers van een woonzorgcentrum. 

  



 

Catalogus 2019 - 2020 124 

 

Kwaliteit als ervaring  
 

Hans Reinders 
 
ISBN 978-94-6371-117-3 | gebrocheerd | 
292 blz. | € 32,50 

 

Het denken over kwaliteit in de langdurige zorg is aan het schuiven. 

De tijd van ‘meetbare kwaliteit’ lijkt voorbij. In plaats daarvan is 

‘narratieve verantwoording’ in opmars.  

Hans Reinders onderzoekt deze verschuiving en het denken waarop 

ze berust. Uitgaande van de langdurige zorg voert hij een pleidooi 

voor kwaliteitsonderzoek niet ter verantwoording maar in dienst van 

de dagelijkse praktijk. 
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Lessen van Aladdin, 
Hans en Grietje en  
vele anderen 
Voor professionals in de 
zorg  
 

Ronald Geelen 
 
ISBN 978-94-6371-025-1 | gebrocheerd | 
292 blz. | € 21,00 

 
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. 
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Met andere ogen 
Denken en doen in 
praktijkgestuurd 
onderzoek 
 

Jan Willem Veerman, Lex 
Hendriks, Hans van 
Huijgevoort, Anita Blonk & 
Thieu Dollevoet 
 
ISBN 978-94-6371-144-9 | gebrocheerd | 
269 blz. | € 27,00 

Praktijkgestuurd onderzoek helpt het werk in de praktijk van 

jeugdzorg en onderwijs te verbeteren, beter te onderbouwen en 

beter te verantwoorden. Via het doorlopen van een 

praktijkonderzoekscyclus maakt de lezer kennis met de 

methodologische richtlijnen voor het conceptualiseren, inrichten en 

uitvoeren van onderzoek. Door bij het toepassen van deze richtlijnen 

rekening te houden met de eigen wensen en (on)mogelijkheden én 

die van de praktijkcontext, krijgt de lezer houvast om het eigen 

onderzoek een passende vorm te geven, die ‘goed genoeg’ is voor het 

verkrijgen van wetenschappelijk verantwoorde en praktisch 

relevante kennis. Deze interactie tussen de onderzoekcyclus, de 

persoon van de onderzoeker en de praktijkcontext is het centrale 

thema van het boek en maakt het onderscheidend. 

Het boek richt zich zowel op in de praktijk werkzame psychologen, 

pedagogen, leraren, intern begeleiders, sociaal werkers en andere 

beroepskrachten in het sociale domein, als op degenen die hiervoor 

in opleiding zijn. 
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Simulatieonderwijs en 
simulatietraining 
 

Heidelinde Buyse, Bert Callens, 
Martine Dorme, Lana Glorieux, 
Christof Patyn, Ludwine Velghe & 
Ivo Engelen (eindred.) 
 
ISBN 978-94-6371-031-2 | gebrocheerd | 
224 blz. | € 31,00 

 

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.’ 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. 
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Trauma en 
ouderenzorg 
 

Luc Van de Ven (Red.) 
 
ISBN 978-94-6371-129-6 | gebrocheerd | 
160 blz. | € 23,90 

 
De zorg, begeleiding of psychotherapie bij senioren vertrekt vaak 
vanuit een actueel probleem. Het gaat dan dikwijls om 
verlieservaringen die voor de betrokkene zo ingrijpend zijn dat ze 
een waar trauma vormen. Ze betekenen een grote belasting met 
mogelijk zelfs een blijvende bedreiging voor de levenstevredenheid 
en de geestelijke gezondheid. 
 
Maar wanneer de senior de begeleider of therapeut vertrouwt, 
kunnen ook zeer diepe thema’s uit een ver verleden aan bod komen, 
die een immense impact op het leven hebben gehad. Vele senioren 
voelen de behoefte om deze heikele punten te elfder ure ter sprake 
te brengen. 
 
In de eerste drie hoofdstukken komen onderwerpen aan bod die een 
uitdrukkelijke invloed kunnen hebben op de geestelijke gezondheid 
en het welbevinden op latere leeftijd. In de daaropvolgende 
hoofdstukken worden essentiële aandachtspunten voor de 
begeleiding en de psychotherapie belicht. 
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Verhalen voor 
(zorg)begeleiders 
 

Ronald Geelen 
 
ISBN 978-94-6371-097-8 | gebrocheerd | 
120 blz. | € 21,00 

 

Om een zicht te krijgen op de kernvragen van (zorg)begeleiders en 

hun cliënten en om te weten hoe daarmee om te gaan, kunnen 

verhalen, mythen en beelden een helpende hand aanreiken. Ze zijn 

immers regelrecht te vertalen naar de zorg en begeleiding van 

alledag. 

Dit boek legt met meteen herkenbare, praktische situaties uit hoe 

een en ander in zijn werk gaat. Tegelijk is deze werkwijze een 

verfrissende instap in de (zorg)begeleiding. Onder meer begeleiden 

van familie, bezieling, indringende levensgebeurtenissen, loon naar 

werken, oplosbare moeilijkheden, penibele situaties, 

schuldervaring, tegenspoed, vertraging, weldoen, zinloosheid en 

zingeving vormen centrale thema’s bij de begeleiding. 

 



 

Catalogus 2019 - 2020 130 

 

Voorbij de angst  
Distress bij kinderen in de 
(para)medische setting 
 
Sharon Vleugel-Ruissen & 
Marlies Keijzer 
 
ISBN 978-94-6371-102-9 | gebrocheerd | 
144 blz. | € 22,00 

 

Dit boek biedt (para)medici inzichten en handvatten die gericht zijn 

op het reduceren van angst bij kinderen. 

Voor vele kinderen is bijvoorbeeld het ziekenhuis of de 

dokterspraktijk een onbekende plek. Ze hebben er geen goed beeld 

van. Op deze plaatsen worden vaak ook ‘vervelende’ (para)medische 

handelingen uitgevoerd. In combinatie met de grote fantasie van 

kinderen kan dit leiden tot angst, die een medische handeling kan 

hinderen. Door de focus te verleggen naar andere aspecten wordt 

deze angst veel beter hanteerbaar. Angst, pijn en stress staan niet los 

van elkaar. Een angstig kind ervaart meer pijn en de stress loopt snel 

op. Vanwege de grote samenhang tussen angst, pijn en stress wordt 

de overkoepelende term distress gebruikt. En die moet worden 

verminderd en het liefst helemaal worden weggenomen. 

Het boek is verdeeld in een theoretisch gedeelte en een 

praktijkgedeelte met voorbeelden, gebaseerd op ervaren casussen. 
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Zorg-Esperanto 
De kracht van eenvoud 
 

Bart Deltour 
 
ISBN 978-94-6371-004-6 | gebrocheerd | 
165 blz. | € 23,90 

 

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. Het biedt verder ook 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. Ook wordt hier een gemeenschappelijke taal voor een 

persoonsgerichte en open kijk op zorg geboden. 

Zorg-Esperanto is breed toepasbaar. De methodiek werd over een 

periode van vier jaar ontwikkeld vanuit de praktijkervaring van 

zorgverleners die verschillende doelgroepen ondersteunen. Zorg-

Esperanto 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, … 
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Drowning and 
pulmonary foam.  
A challenge in forensic 
medicine 
 

Guido Reijnen 
 
ISBN 978-94-6371-093-0 | gebrocheerd | 
110 blz. | € 28,50 

 

This book provides tools for forensic professionals in the autopsy of 

water corpses. These tools focus on the medico-legal aspects of 

drowning, such as proving drowning and determining the post-

mortem interval. 

Within the forensic medical profession, false facts circulate about 

phenomena that would prove drowning. This can lead to incorrect 

conclusions being drawn after an autopsy, which in turn can lead to 

missing a crime. This book presents an up-to-date overview of the 

scientific status of drowning and also shows what we do not know 

(yet). This overview enables the forensic professional to draw more 

solid conclusions after a water corpse study. 
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Psychologie & psychiatrie 

  



 

Psychologie & psychiatrie 135 

 

Geboeid door 
narcisme 
Mythe en masker 
 

Diane Ruthgeers 
 
ISBN 978-94-6371-021-3 | gebrocheerd | 
214 blz. | € 27,90 

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. 
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Professor dr. Piet 
Fontaine 
Pionier van de 
kinderpsychiatrie in België 
 
Walter Hellinckx 
 
ISBN 978-94-6371-016-9 | gebrocheerd | 
287 blz. | € 39,00 

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. Al speelde Fontaine 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.  
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Stevige wortels, sterke 
vleugels 
Werken met jongeren 
rond zelfbeeld, motivatie, 
grenzen, rust, krachten en 
verantwoordelijkheid  

Eveline De Wree, Tijl 
Vandenberghe & Bart Ceunen 
  
ISBN 978-94-6371-026-8 | gebrocheerd | 
284 blz. | € 29,90 

 
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! 
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Bedreigde 
psychodiversiteit 
Pleidooi voor een 
innerlijke democratie 
 

Hubert Hermans  
 
ISBN 978-94-6371-029-9 | gebrocheerd | 
172 blz. | € 21,90 

 
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. 

 

 



 

Psychologie & psychiatrie 139 

 

 

Van verkracht naar 
veerkracht 
Overleven na seksueel 
misbruik 
 

Ann Van Ingelghem 
 
ISBN 978-94-6371-046-6 | gebrocheerd | 
176 blz. | € 26,40 

 

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. 
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Verlieskunst 
Verhalen over verdriet en 
veerkracht 
 

Evamaria Jansen 
 
ISBN 978-94-6371-059-6 | gebrocheerd | 
190 blz. | € 32,00 

Een oudere vrouw kijkt in het licht van de #MeToo-beweging terug 

op haar leven. Een koppel drinkt zich elke avond moed in. Een jonge 

man biedt een bijzondere vorm van troost. Een zwangere vrouw gaat 

gebukt onder de dood van haar vorige kindje. Na de zelfdoding van 

een jongen blijven nabestaanden achter met gewetensvragen en 

intens verdriet. De wederopbouw van de identiteit van een vrouw na 

haar scheiding verloopt moeizaam. Een pianoboek heeft een 

onvermoed verhaal. 

Veel rouwliteratuur bevat een verborgen boodschap. Een alternatief 

voor de geijkte term ‘loslaten’. Veerkracht en weerbaarheid. 

De auteur verhaalt over deze en nog heel wat andere onderwerpen 

die te maken hebben met rouw en schaduwrouw, in heldere en 

betrokken, soms grappige teksten over waargebeurde zaken. 

Informatie over psychotherapeutische achtergronden wordt er 

spelenderwijs doorheen geweven. De teksten bieden troost en 

erkenning aan mensen die allerlei vormen van verlies te verwerken 

krijgen. De bijbehorende kunstwerken in het boek zijn door 

ervaringsdeskundigen gemaakt. 
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Verstandelijke 
beperking en 
psychiatrie. 
Een 
neurowetenschappelijk 
perspectief 
 

Linda Baudewijns 
 
ISBN 978-94-6371-070-1 | gebonden | 
888 blz. | € 125,00 

Het nosologisch categoriale fenomenologisch descriptief gerichte 

DSM-kader volstond niet bij diagnostiek bij mensen met een 

verstandelijke beperking. Als antwoord daarop verscheen de DM-ID 

– Diagnostic Manual-Intellectual Disability (2007), daarna de DM-ID2 

(2016). Eerder al had prof. dr. Anton Došen specifieke aandacht 

gevraagd voor de psychische problemen van deze mensen. Zijn boek 

Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking 

(2005) geldt nog steeds als een standaardwerk. 

De neuroverwetenschappelijking met het in kaart brengen van de 

neurobiologische correlaten van gedragsproblemen en psychische 

symptomen bij de doelgroep zet zich voort. Dit boek wil de ruime 

klinische ervaring van artsen, psychologen, ortho-agogen en andere 

medewerkers in de betrokken sector koppelen aan een 

neurowetenschappelijke interesse. Daardoor kunnen de 

differentiaaldiagnostiek en het antwoord op de hulpvragen er nog 

verder op vooruit gaan, zowel op psychiatrisch, 

psychofarmacologisch, agogisch, psychologisch als 

psychotherapeutisch vlak. 

  



 

Catalogus 2019 - 2020 142 

 

Voorbij het vroege 
gemis. 
Notities van een 
psychotherapeute 
 

Mieke Monthaye 
 
ISBN 978-94-6371-177-7 | gebrocheerd | 
224 blz. | € 29,90 

Mieke Monthaye heeft meer dan veertig jaar ervaring als 

psychotherapeute in een zelfstandige praktijk. Ze werkte met 

kinderen en met volwassenen, op verwijzing van huisartsen en 

psychiaters, van voorzieningen uit de Bijzondere Jeugdzorg en van 

andere hulpverleningsinstanties. 

Ze is vooral getroffen door de diepe tragiek bij cliënten die lijden 

onder wat ze ‘het vroege gemis’ heeft genoemd, een gebrek aan 

veilige gehechtheid in de allereerste kinderjaren. Om daaraan te 

verhelpen is zij ‘out of the box’ gaan denken en werken. Het resultaat 

is een eigen, enigszins eigenzinnige, manier van omgaan met cliënten 

die onder deze problematiek gebukt gaan. In dit boek doet ze verslag 

van haar zoektocht. Haar conclusie is dat, onder meer, het inzicht in 

de ontwikkelingspsychologische dynamieken en het betrekken van 

het lichaam en de lichaamsbeleving essentieel zijn in de aanpak van 

het vroege gemis, ook bij volwassenen. 

Het boek is bedoeld voor psychotherapeuten en voor hulpverleners 

in de psychologische zorg in de brede zin van het woord. Ook allen 

die belangstelling hebben voor psychotherapeutische zorg, zullen 

door dit boek worden aangesproken. 
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Van jeneverellende tot 
Tournée Minérale. 
150 jaar aanpak van 
alcoholproblemen in 
Vlaanderen (1868-2018) 
 

Joris Casselman 
 
ISBN 978-94-6371-178-4 | gebrocheerd | 
417 blz. | € 49,00 

Dit boek gaat over 150 jaar preventie en hulpverlening van 

alcoholproblemen in Vlaanderen. Het verhaal start op het einde van 

de negentiende eeuw met de jeneverellende bij de arbeiders en het 

ontketenen van een antialcoholische kruistocht. Het verhaal eindigt 

in de eenentwintigste eeuw met een overzicht van de recente 

ontwikkelingen van de aanpak van alcoholproblemen binnen het 

kader van een optimale gezondheidsbevordering. In de epiloog komt 

de auteur tot de merkwaardige vaststelling dat ondanks een enorme 

metamorfose enkele fenomenen hardnekkig zijn blijven bestaan.  
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Een 
psychotherapeutische 
praktijk 
In 7 premissen en 77 
portretten 
 

Mark Kinet 
 
ISBN 978-94-6371-017-6 | gebrocheerd | 
230 blz. | € 30,00 

 

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. 

http://www.psychoanalytischactueel.eu/
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Driehoeks-
verhoudingen 
Actuele oedipale variaties 
 

Mark Kinet &  
Willem Heuves (Red.) 
 
ISBN 978-94-6371-088-6 | gebrocheerd | 
156 blz. | € 22,00 

 

Het Oedipus-complex is binnen het klassieke freudiaanse denken het 

kerncomplex van de neurose. Onze identiteit en relaties zijn er rond 

gegroepeerd. Het is beslissend voor onze genderidentiteit en onze 

seksuele oriëntatie, maar ook voor onze gewetensvorming als 

beschaafde wezens. Het biedt een mens een eerste en funderende 

symbolische structuur. Het heeft al naar gelang tijd en plaats 

wisselende verschijningsvormen, wordt belichaamd door 

verschillende figuren en met verschillende functies. 

Conform aan het profiel van de reeks Psychoanalytisch Actueel vindt 

de lezer in dit boek bijdragen uit diverse theoretische en klinische 

perspectieven. Het gaat over chimpansees, kinderen, pubers en 

adolescenten. Over ouders en voorouders. Er wordt te rade gegaan 

bij Freud, Klein, Bion, Lacan en vele anderen en we gaan op reis naar 

Azië. Nu eens verdiepen we ons in uitgebreide klinische vignetten, 

dan weer begeven we ons aan de kritische lectuur van beslissende 

teksten. Het Oedipus-complex blijkt een nog steeds cruciaal en 

actueel onderwerp. 
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Handboek 
Personenbelasting 
2019 
 

Filip Vandenberghe 
 
ISBN 978-94-6371-131-9 | gebrocheerd | 
1608 blz. | € 137,50 

 

Dit boek is een leidraad door de complexe materie van de Belgische 

personenbelasting. Het 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. Deze 9de uitgave is geactualiseerd tot 21 

april 2019. 



 

Fiscaliteit 149 

 

Aangifte 
Vennootschapsbelastin
g 2019 
 

Philippe Salens m.m.v. Christ 
Taghon 
 
ISBN 978-94-6371-130-2 | gebrocheerd | 
1380 blz. | € 137,50 

 

Dit boek 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.  



 

Catalogus 2019 - 2020 150 

 

Beroepsmatige 
verhuur en btw 
 

Stefan Ruysschaert 
 
ISBN 978-94-6371-079-4 | gebrocheerd | 
193 blz. | € 44,00 

 

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? 
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Werken met de 
vennootschap na het 
zomerakkoord 
 

Marc Gielis & Stefan 
Ruysschaert 
 
ISBN 978-94-6371-015-2 | gebrocheerd | 
271 blz. | € 35,00 

 

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 
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39-Werking en fiscale 
optimalisatie van de 
vennootschap 
 

Marc Gielis 
 
ISBN 978-94-6371-107-4 | gebrocheerd | 
255 blz. | € 35,00 

 

Een vennootschap kan worden opgericht met verschillende 

verwachtingen. Naast het verlagen van de fiscale druk zijn er ook 

andere redenen om een vennootschap te overwegen. Denken we 

maar aan het organiseren van een samenwerking (associatie) of het 

beperken van het aansprakelijkheidsrisico. Verder is het dan ook 

maar de vraag of het wenselijk is de gelden in de vennootschap 

bewust op te bouwen. Daarom is het de kunst op regelmatige basis 

toch even te bekijken welke mogelijkheden er zijn om de 

vennootschap wat lichter te maken. Of misschien juist niet? 

De afgelopen jaren is de fiscaliteit hieromtrent aanzienlijk gewijzigd, 

wat maakt dat de wisselwerking tussen de privésituatie en de 

vennootschap de nodige aandacht vraagt. Dit praktische boek zet de 

grote principes uiteen omtrent de werking van de vennootschap en 

de subtiele wisselwerking met de situatie als natuurlijke persoon. 

Bijkomend wordt aandacht besteed aan de gewijzigde wetgeving 

inzake het huwelijksvermogens- en erfrecht, die van belang kan zijn 

bij de oprichting van een vennootschap. 
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Zaken doen met het 
buitenland 
 

Stefan Ruysschaert & Bart 
Buelens 
 
ISBN 978-94-6371-091-6 | gebrocheerd | 
264 blz. | € 39,60 

 

Zaken doen met het buitenland brengt heel wat btw-verplichtingen 

met zich mee. Dit boek behandelt aan de hand van voorbeelden de 

meest in de praktijk voorkomende transacties met het buitenland. 

Het gaat hierbij in de eerste plaats om het intracommunautaire 

handelsverkeer van gewone goederen, maar ook de invoer en uitvoer 

komen aan bod. 

In het kader van hekwit zaken doen met het buitenland blijkt de 

contractuele relatie van het vervoer van belang te zijn. Dit is van 

belang bij het bewijs van de vrijstelling bij intracommunautaire 

leveringen en uitvoer en in het kader van verkopen op afstand, maar 

ook bij (vereenvoudigd) driehoeksverkeer en andere vormen van 

kettingverkopen, zoals bij intracommunautaire leveringen met 

installatie of montage. 

Het boek bevat de voor de praktijk relevante rechtspraak van het Hof 

van Justitie inzake deze materie. Daarnaast bevat het boek ook de 

geldende administratieve commentaar aangaande deze materie. 
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40-Vouchers, bonnen 
en andere 
marketinginstrumente
n 
 

Stefan Ruysschaert  
 
ISBN 978-94-6371-128-9 | gebrocheerd | 
169 blz. | € 26,00 

 

Sinds 1 januari 2019 is in de Europese Unie de Voucherrichtlijn van 

kracht. Zij beoogt een uniforme toepassing van vouchers in alle 

lidstaten te garanderen. Kortingsbonnen of geld-terugbonnen vallen 

echter niet onder de Voucherrichtlijn. Dit boek legt concreet uit 

welke btw-regels in welke gevallen van toepassing zijn. 

In het eerste deel van het boek wordt een algemene analyse gegeven 

van de vouchers in de zin van de Voucherrichtlijn en andere bonnen. 

Vervolgens komen andere mogelijkheden aan bod om reclame te 

voeren en de klant aan zich te binden zoals de sponsoring van 

wedstrijden, ‘kosten van onthaal en receptiekosten’, business-seats 

en loges, reclame op voertuigen, reclamedrukwerk, 

handelsgeschenken enzovoort. Elk van deze instrumenten van de 

marketingmix heeft zijn eigen kenmerken en gevolgen voor de 

toepasselijke btw. 

In het laatste deel komen een aantal veelgestelde vragen aan bod 

rond de vouchers en andere soorten bonnen. 

  



 

Fiscaliteit 155 



 

Catalogus 2019 - 2020 156 

Geografie 

  



 

Geografie 157 

 

Challenging the boxes. 
Interfaces in landscape 
and land use 
 

Valeria Dewaelheyns, Hans 
Leinfelder & Hubert Gulinck 
(eds.)  
 
ISBN 978-94-6371-045-9 | gebonden | 
280 blz. | € 35,00 

 

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. 
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Dierschap. 
Naar een gedeelde ruimte 
voor mens en dier 
 

Glenn Deliège & Sylvie Van 
Damme (red.) 
 
ISBN 978-94-6371-168-5 | gebonden | 
185 blz. | € 32,50 

 

‘Dierschap’ is een inspirerend reflectieboek voor iedereen die op 

professionele basis bezig is met de planning, het ontwerp, de aanleg 

of het onderhoud van stedelijke ruimtes. Dieren spelen immers niet 

alleen een centrale rol in het leveren van allerhande 

ecosysteemdiensten, ze brengen ook kleur in de stad. 

Vaak bestaat er wel interesse bij stadsplanners, ontwerpers en 

beheerders om iets te doen voor stedelijke fauna, maar blijkt er in de 

praktijk toch veel aarzeling te bestaan. Hoe begin je eigenlijk aan het 

incorporeren van dieren in de planning, het ontwerp of beheer? 

Dit boek wil reflectie rond het onderwerp stimuleren en een aantal 

handvatten aanreiken. Met twee filosofische reflecties over de plaats 

van dieren in de stad en tien inspirerende verhalen vanuit het beleid, 

het ontwerp en de beheerpraktijk wil het boek het doelpubliek vooral 

over de streep trekken om weloverwogen aan de slag te gaan voor 

en met dieren in de stad. 
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Uit Genk 
Gaan wonen bij de buren 
 

Pascal De Decker,  
Brecht Vandekerckhove,  
Emma Volckaert &  
Marie-France Lebbe 
   
ISBN 978-94-6371-162-3 | gebrocheerd | 
188 blz. | € 27,90 

 

Genk is anders. Het is geen klassieke stad. De voormalige mijnstad 

heeft geen ‘historisch’ centrum. Dit centrum, typisch ‘jaren 1960’, 

blijft een uitdaging, ondanks de recente stadsvernieuwingsoperaties. 

Maar Genk is vooral een lappendeken van voormalige mijndorpen, 

waartussen hier en daar nog wat andere wijken liggen. Genk is ook 

anders wanneer we naar de bevolkingssamenstelling kijken. Genk is 

al langer superdivers. Genk is verder ook anders omdat de stad, in 

vergelijking met andere centrumsteden, meer jonge twintigers ziet 

wegtrekken. Het stadsbestuur vroeg zich af hoe dat komt. Waarom 

verlaten die jongvolwassenen Genk?  

De auteurs bekeken de cijfers en vroegen aan gezinnen waarom ze 

Genk inruilden voor een van de randgemeenten. Opvallend is dat 

weinig verhuizers zich afzetten ‘tegen’ de stad. Ze gaan op zoek naar 

de suburbane woondroom (vrijstaande woning met tuin), maar 

blijven afhankelijk van Genk. En omdat Genk zo goed bereikbaar is 

met de auto, mag het gerust iets verder zijn. 
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Wonen in Vlaanderen 
anno 2018 
 

Kristof Heylen &  
Lieve Vanderstraeten 
 
ISBN 978-94-6371-140-1 | gebrocheerd | 
176 blz. | € 25,00 

 

Dit boek schetst de situatie op de Vlaamse woningmarkt anno 2018. 

Het is gebaseerd op onderzoek binnen het Steunpunt Wonen. De 

voornaamste indicatoren die relevant zijn voor het woonbeleid en 

specifieke woonthema’s komen aan bod. Bijzondere aandacht gaat 

naar de verschillen naargelang de achtergrondkenmerken van 

huishoudens en woningen. 

De resultaten laten zien dat de kwaliteit van de woningen in 

Vlaanderen verbetert en dat het risico op betaalbaarheidsproblemen 

stagneert, voor zowel huurders als eigenaars. Ze bevestigen ook dat 

blijvende aandacht nodig is voor de kwetsbare huishoudens op de 

woningmarkt. 
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Doctor Ferdinand 
Peeters.  
The Real Father of the Pill 
 

Karl van den Broeck 
 
ISBN 978-94-6371-054-1 | gebrocheerd | 
148 blz. | € 29,00 

 

The story of doctor Ferdinand Peeters (1918-1998) and his role in the 

development of the pill has held Belgium in thrall for almost a 

decade. It is time to introduce the real father of the contraceptive pill 

to the rest of the world. 

After years of research, Belgian journalist Karl van den Broeck 

concluded that not the American Gregory Pincus was the inventor of 

the pill. His prototype had so many adverse effects that it wasn’t a 

viable option in the long term. It was the Belgian doctor Ferdinand 

Peeters who, in 1959-1960, created the first clinically applicable 

contraceptive pill: Anovlar. It was this pill that set the standard for all 

future pills to follow. 

This book includes the documentary The Real Father of the Pill. More 

information can be found in the book. 
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Etty Hillesum en de 
contouren van haar 
tijd 
 

Klaas Smelik, Julie Benschop-
Plokker, Lotte Bergen, Marja 
Clement, Meins G.S. Coetsier, 
Gerrit Van oord & Jurjen 
Wiersma 
 
ISBN 978-94-6371-089-3 | gebrocheerd | 
268 blz. | € 32,00 

 

Op donderdagavond 4 september 1941 schrijft Etty Hillesum in haar 

dagboek: Ik wil deze eeuw leren kennen, van buiten en van binnen. 

Ik betast deze eeuw, iedere dag opnieuw, ik tast met m’n 

vingertoppen langs de contouren van deze tijd. 

Het is nu 75 jaar geleden dat Etty Hillesum in het vernietigingskamp 

Auschwitz-Birkenau omkwam. Op dat ogenblik had zij ervaren wat 

het Massenschicksal voor haar en haar volk concreet inhield. Wij 

weten niet wat haar uiteindelijke conclusie was over de contouren 

van haar tijd en of zij zich tot het laatst toe heeft kunnen vasthouden 

aan haar diepgewortelde overtuiging te midden van de gruwelen van 

de Sjoa. Het is eigenlijk ook niet van belang om dit te weten, want de 

erfenis die zij ons heeft nagelaten, zal door geen enkel totalitair 

geweld meer kunnen worden weggenomen. Haar woorden zijn nu 

over de hele wereld bekend. 
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Flarden van 
gesprekken. 
Etty Hillesum discussieert 
met vrienden over God, 
lot, lijden en haat 
 

Klaas Smelik 
 
ISBN 978-94-6371-158-6 | gebrocheerd | 
152 blz. | € 21,90 

 

Toen de dagboeken van Etty Hillesum werden gepubliceerd, was het 

voor haar vrienden – voor zover nog in leven – een grote verrassing 

om haar gedachten te lezen over onderwerpen als God, schepping en 

mens, lot en geschiedenis, lijden en haat. Dit was niet de Etty zoals zij 

zich haar herinnerden. Hoe kon het gebeuren dat zij deze gedachten 

nooit met hen had gedeeld? 

Eén van haar vrienden wist de oplossing. Hij vertelde dat Etty 

Hillesum haar gespreksonderwerp aanpaste aan de vriend of vriendin 

met wie zij aan het converseren was. Met de één had zij het over 

politiek, met de ander over boeken die zij had gelezen, en met een 

derde over God en zijn woonplaats in ons, mensen. 

Dit boek brengt aan de hand van haar discussies met een aantal van 

die vrienden – voor zover nog te reconstrueren – die diversiteit in 

beeld. Door haar vrienden kort te karakteriseren ontstaat een indruk 

van de wereld waarbinnen Etty Hillesum in de laatste jaren van haar 

kortstondige leven haar dagboeken en brieven schreef, die meer dan 

75 jaar later nog steeds zo actueel zijn. 
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Geen moment 
verloren. 
Opstellen over de 
Hebreeuwse Bijbel, Etty 
Hillesum en het 
jodendom. Liber 
amicorum voor dr. Klaas 
A.D. Smelik 
 

Marja Clement, Meins G.S. 
Coetsier & Jurjen Wiersma 
(red.) 
 
ISBN 978-94-6371-145-6 | gebrocheerd | 
300 blz. | € 34,00 

 

Deze publicatie is een vriendenboek dat wordt aangeboden aan 

Klaas A.D. Smelik naar aanleiding van zijn emeritaat. Hij was tot 

2015 als professor verbonden aan de Vakgroep Talen en Culturen 

van het Nabije Oosten en Noord-Afrika van de Universiteit Gent. 

Zijn werkterrein – de Hebreeuwse Bijbel, het Jodendom en de 

nalatenschap van Etty Hillesum – was wijdvertakt en heeft velen 

geïnspireerd. Dat blijkt uit de essays in dit boek, die verspreid zijn 

over drie delen: Hebreeuwse Bijbel, Etty Hillesum en Varia. 

De essays van Geen moment verloren trekken de aandacht om hun 

taalvaardigheid, wetenschappelijkheid en wereldwijsheid. Zij zullen 

de lezers bekoren als een anemoon, hyacint, lupine, roos, tulp,…  
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HistoriANT 2018-6. 
Jaarboek voor Antwerpse 
geschiedenis 
 

Genootschap voor Antwerpse 
Geschiedenis 
 
ISBN 978-94-6371-067-1 | gebrocheerd | 
214 blz. | € 29,50 

 

Het jaarboek HistoriANT bundelt vlot leesbare, wetenschappelijke 

artikelen over de rijke geschiedenis van de stad Antwerpen en haar 

omgeving. 

Het thema van dit jaarboek is de Antwerpse dierentuin, naar 

aanleiding van zijn 175ste verjaardag. Minder bekende aspecten uit 

deze rijke geschiedenis komen aan bod: het concertleven en de 

filmprogrammatie in de dierentuin, de Zoo als spektakel en de relatie 

tussen de flora en fauna. Als toemaatje geldt het rijke archief van de 

Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, sinds 2007 

ondergebracht in het FelixArchief, en de zogenaamde ‘Grote 

tekening’, een typisch negentiende-eeuws plantsoen. 

Een aantal bijdragen brengt nieuwe inzichten over diverse 

onderwerpen uit de Antwerpse geschiedenis. Eerst een opmerkelijk 

hoofdstuk over de zestiende- en zeventiende-eeuwse villa 

suburbana. Een sprong naar het einde van de negentiende eeuw 

brengt de lezer naar de brand van de munitiefirma Corvilain in 1889, 

een van de grootste rampen die Antwerpen heeft gekend, en zijn 

zogenaamde ‘kardoezenrapers’. 
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HistoriANT 2019-7. 
Jaarboek voor Antwerpse 
geschiedenis 
 

Genootschap voor Antwerpse 
Geschiedenis 
 
ISBN 978-94-6371-155-5 | gebrocheerd | 
237 blz. | € 32,00 

 

2019 is het 500ste geboortejaar van ondernemer, 

projectontwikkelaar en bouwspeculant Gilbert van Schoonbeke. 

Prof. dr. Hugo Soly, expert bij uitstek, schetst het belang van Van 

Schoonbeke. Vervolgens komt de ingrijpende beeldtransformatie die 

Antwerpen tijdens de 16de eeuw onderging, aan bod. De 

opgravingen aan de gebastioneerde omwalling rond de stad leveren 

nieuwe informatie. Het waterdistributiesysteem van het 

Brouwershuis, dat Van Schoonbeke realiseerde, is een volgend 

thema. Tot slot kende het standbeeld van Van Schoonbeke, dat in 

1864 opgetrokken werd, heel wat perikelen. 

In andere bijdragen wordt vooreerst de impact besproken van 

nieuwe achttiende-eeuwse steenwegen, met de heerlijkheid Kiel als 

casestudy. Daarna wordt een minder gekend aspect van het leven 

van Pol De Mont, een van de leiders van de Vlaamse Beweging, uit de 

doeken gedaan en tot slot krijgen de interieurs van architect Léon 

Stynen speciale aandacht. 
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Gezondheidswetgeving
, ethiek en deontologie 
voor logopedisten en 
audiologen 
 

Louis Heylen, Toon Blux, Chris 
De Bal, Kristin Hanssens & 
Marc De Bodt 
 
ISBN 978-94-6371-074-9 | gebrocheerd | 
389 blz. | € 40,00 

 

Logopedisten, audiologen en audiciens oefenen hun beroep uit in 

een complexe en steeds strakker gereglementeerde samenleving. Dit 

boek biedt hen, alsook studenten en alle andere betrokkenen in de 

gezondheidszorg, een actueel kader als houvast en als referentie. 

Bij de selectie van de thema’s kozen de auteurs ervoor om 

historische, wettelijke, politieke, reglementaire, statutaire, ethische, 

deontologische, juridische en organisatorische gegevens in één boek 

samen te brengen. In de diverse hoofdstukken wordt bovendien 

uitvoerig verwezen naar complementaire literatuur en aanvullende 

websites. Op het einde van elk hoofdstuk zijn essentialia opgenomen 

om de lezer ankerpunten aan te reiken bij de verwerking, het 

onthouden en het begrijpen van de aangeboden informatie. 
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Wat je mond moet 
doen als je niet praat 
 

Carry De Clercq & Siona 
Houthuys 
 
ISBN 978-94-6371-038-1 | gebrocheerd | 
67 blz. | € 21,00 

 

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. 
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46-Dienstverlening 
door de politie 
 
Lodewijk Gunther Moor, Tom 
Van den Broeck, Elke Devroe 
& Antoinette Verhage (Red.) 
 
ISBN 978-94-6371-009-1 |gebrocheerd | 
157 blz. | € 35,00 

 

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? Is het verstandig dat de 

Belgische politie dit voorbeeld volgt? 
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47-Glocalisering 
 
Arjen Schmidt, Timo Kansil, 
Paul Ponsaers & Willy 
Bruggeman (Red.) 
 
ISBN 978-94-6371-028-2 |gebrocheerd | 
185 blz. | € 35,00 

 

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?   
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48-Evaluatie van de 
politie 
 
Elke Devroe, Lex Cachet, 
Nicolien Kop & Willy 
Bruggeman (Red.) 
 
ISBN 978-94-6371-033-6 |gebrocheerd | 
256 blz. | € 35,00 

 

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.  
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49-Opleiding en 
onderwijs van de 
politie 
 
Sofie De Kimpe, Eddy Van 
Daele, Henk Huisjes & Annika 
Smit (Red.) 
 
ISBN 978-94-6371-034-3 |gebrocheerd | 
188 blz. | € 35,00 

 

Politieonderwijs, zowel in Nederland als in België, draagt nog sterk 

kenmerken van een bedrijfsopleiding, waar de nood tot scholing en 

nascholing bepaald wordt vanuit bedrijfsprocessen. Ook is er de 

overtuiging dat het opleiden van politiemensen vooral moet 

gebeuren vanuit ‘ervaring’ en dat de werkpraktijk zelf de beste 

garantie biedt voor het leren van het politievak. Dat kan op 

gespannen voet komen te staan met kenmerkende ontwikkelingen 

in onze huidige complexe maatschappij (globalisering, digitalisering, 

netwerkvorming) en de toenemende instroom van hogeropgeleiden 

in de politieorganisatie. 

Dit Cahier wil vooral inzicht verwerven in ‘de staat van het 

politieonderwijs’ in België en Nederland, welke ontwikkelingen zich 

de afgelopen jaren hebben voorgedaan, en waarom het zo moeilijk 

blijkt om tijdig mee te bewegen met de uitdagingen van het 

moment.  
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50-De essentie van 
politiewerk 
 
Elke Devroe, Arjen Schmidt, 
Lodewijk Gunther Moor & 
Paul Ponsaers (Red.) 
 
ISBN 978-94-6371-110-4 |gebrocheerd | 
254 blz. | € 35,00 

 

De Cahiers Politiestudies namen een start in 2006. Intussen zijn er 

niet minder dan vijftig nummers van de persen gerold. Ter 

gelegenheid van dit feestnummer grijpt de editorial board terug 

naar de verschillende thema’s die aan bod kwamen tijdens die vele 

jaargangen en vraagt zich af wat de wezenlijke veranderingen zijn 

geweest sinds het verschijnen van de themanummers in het 

verleden. Daarbij wordt een beroep gedaan op de verschillende 

auteurs die de afgelopen themanummers hebben geschraagd, met 

nadrukkelijk de centrale vraag in het achterhoofd: “In welke mate 

hebben deze evoluties nu al dan niet een impact gehad op de 

essentie van het politiewerk?” James Q. Wilson (1968) sprak over 

handling the situation; Michael Banton (1964) maakte het 

onderscheid tussen law officers en peace officers; Egon Bittner 

(1970) sprak over politiewerk als het stoppen van something-that-

ought-not-to-be-happening-and-about-which-someone-had-better-

done-something-now. Wat zijn thans functies van de politie? Welke 

achtergronden zijn van belang? Wat zijn huidige praktijken? Wat zijn 

mogelijke rolmodellen? In dit Cahier zullen auteurs hun visie te 

kennen geven en hun licht laten schijnen op de essentie van 

politiewerk.  
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51-Intrafamiliaal 
geweld 
 
Janine Janssen, Katinka 
Lünnemann, Wim D’haese & 
Anne Groenen (Red.) 
 
ISBN 978-94-6371-122-7 |gebrocheerd | 
266 blz. | € 35,00 

 

Het meeste geweld dat bij de politie bekend is, vindt plaats binnen 

intieme relaties en in familiale kring. Desondanks is voor huiselijk 

geweld, stalking, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, 

huwelijksdwang en al die andere vormen van geweld waarvoor ook 

wel de term ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’ wordt gebruikt, in 

politiële kringen maar beperkt aandacht. 

Dit Cahier wil op verschillende vragen in dit verband een antwoord 

bieden, in de eerste plaats de vraag omtrent de ernst en de schade 

ervan op lange termijn. Hoe is in de loop der jaren aandacht voor dit 

thema ontstaan en wat zijn daarbij de verwachtingen ten aanzien 

van de politie? Hoe komt het dat dit thema zo weinig sexy wordt 

gevonden in de politiewereld, terwijl de problemen al zo oud zijn als 

de weg naar Rome? Een aantal voorbeelden van dit soort van geweld 

worden uitgelicht, zoals kindermishandeling, geweld tussen (ex-

)partners, mishandeling van ouderen, migratie- en familiaal geweld. 

Dit themanummer moet inzicht bieden in actuele uitdagingen voor 

de politie. Hoe kan de politie dit soort geweld (vroeg) herkennen? 

Hoe zit het met de samenwerking in de veiligheidszorg?  
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52-Druggebruik op 
festivals 
 
Wim Hardyns, Jochen 
Schrooten, Ton Nabben, 
Evelien De Pauw & Ferry 
Goossens (Red.) 
 
ISBN 978-94-6371-146-3 |gebrocheerd | 
184 blz. | € 35,00 

 

Druggebruik op festivals is een wijd verspreid fenomeen. Over de 

aanpak ervan bestaan uiteenlopende opvattingen. Zo wordt vanuit 

het referentiekader van de politie vaak ingezet op een repressieve 

aanpak (bijvoorbeeld het aantal inbeslagnames van drugs als 

belangrijke graadmeter van succes), terwijl de prioriteit voor 

gezondheidsdiensten ligt op het voorkomen van druggerelateerde 

gezondheidsproblemen. 

In de praktijk blijken de verschillende initiatieven niet altijd de 

gewenste en verwachte impact te hebben. Beperkte samenwerking 

en communicatie, evenals een gebrek aan kennis over de 

doelstellingen en werkwijzen van andere actoren zijn hiervan 

belangrijke oorzaken. 

Deze uitgave legt de verschillende puzzelstukken bij elkaar: 

preventiewerkers, politie, parket, lokaal bestuur, gebruikers, 

medische diensten, academici belichten elk vanuit hun invalshoek 

dit fenomeen. 
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53-Politie en 
legitimiteit 
 
Jannie Noppe, Antoinette 
Verhage, Kees Van der Vijver 
& Emile Kolthoff (Red.) 
 
ISBN 978-94-6371-179-1 |gebrocheerd | 
185 blz. | € 35,00 

 

Met het begrip ‘legitimiteit van de politie’ wordt de mate van 

vertrouwen die burgers in de politie hebben en het gezag dat zij aan 

deze organisatie toekennen, uitgedrukt. Het begrip kent feitelijke 

elementen (zowel vertrouwen hebben in, accepteren van, als 

betrouwbaar beoordelen) en normatieve elementen (vinden dat de 

politie functioneert zoals het hoort en gerechtvaardigd optreedt). 

Een politie die een grote mate van legitimiteit kent, wordt beter 

gehoorzaamd en hoeft minder gewelds- en machtsmiddelen in te 

zetten omdat ze kan volstaan met overtuigen. Er is de politie dan 

ook veel aan gelegen te zorgen dat ze legitiem functioneert. 

In dit themanummer gaan we in op de legitimiteit van politie in het 

algemeen: hoe is het gesteld met de legitimiteit van de politie in 

België en Nederland? Hoe is de legitimiteitstoekenning gespreid 

over delen van de bevolking? Verder gaan we in op bepaalde vormen 

van optreden door de politie (bv. procedureel rechtvaardig 

optreden) en factoren die een impact kunnen hebben op de 

legitimiteitstoekenning door de burger (bv. maatschappelijke 

ontwikkelingen, corruptie/schandalen, selectiviteit, gebruik van 

geweld).  
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BISC 9 
Methodologie 
inlichtingenstudies – Liber 
Amicorum Guy Rapaille 
 
Marc Cools, Emmanuel 
Debruyne, Vivianne Deckmyn, 
Frank Franceus, Guy 
Goemanne, André Lemaître, 
Robin Libert, Veerle Pashley, 
Guy Rapaille, David Stans & 
Kathleen Van Acker (Eds.) 
 
ISBN 978-94-6371-052-7 | gebrocheerd | 
280 blz. | € 42,00 

 
De negende editie van de Cahiers Inlichtingenstudies – Cahiers des 

Études de Renseignement is een Liber Amicorum voor Guy Rapaille, 

voormalig voorzitter van het Vast comité van Toezicht op de 

Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Comité I), en erevoorzitter van 

het Belgian Intelligence Studies Centre (BISC). In het verlengde 

daarvan bestaat deze editie uit artikelen onder de noemer 

‘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. 
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Het boek brengt inzicht in het reilen en zeilen van de inlichtingen- 

en veiligheidsdiensten. 

 

BISC 10 
 
Marc Cools, Emmanuel 
Debruyne, Vivianne Deckmyn, 
Frank Franceus, André 
Lemaître, Robin Libert, Veerle 
Pashley, Thierry Piette, Guy 
Rapaille & Kathleen Van Acker 
(Eds.) 
 
ISBN 978-94-6371-134-0 | gebrocheerd | 
166 blz. | € 33,50 

De cahiers van het ‘Belgian Intelligence Studies Center’ of BISC zijn 

het resultaat van de inzet van een aantal praktijkmensen en 

academici die een wetenschappelijke belangstelling aan de 

dagleggen voor het ruime domein van de inlichtingenstudies. De 

boeken brengen inzicht in het reilen en zeilen van de inlichtingen- 

en veiligheidsdiensten. 

In dit cahier komt onder andere aan bod: de Nederlandse wet op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten, een presentatie van twee 

masterproeven in de criminologische wetenschappen, de 

aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie naar de 

aanslagen van 22 maart 2016 op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, inzichten over de ontstaansgeschiedenis van de 

Belgische Veiligheid van de Staat, de speech van Marc Cools ter 

gelegenheid van de academische zitting op 29 november 2018 

inzake 20 jaar Wet houdende de regeling van de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten. 
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Beroepsgeheim bij de 
aanpak van 
gewelddadige 
radicalisering 
 

Stephanie Beckers  
 
ISBN 978-94-6371-119-7 | gebrocheerd | 
209 blz. | € 38,00 

 

De geheimhoudingsplicht staat onder druk. In de strijd tegen terreur 

en radicalisering voorziet de wetgever steeds meer uitzonderingen 

op het beroepsgeheim. De snel veranderende regelgeving roept veel 

vragen en onduidelijkheden op bij geheimhouders. Moeten of mogen 

zij melding maken aan politie of justitie van het feit dat hun cliënt 

radicaliseert? Wat als een cliënt op het punt staat te vertrekken naar 

IS-gebied? Welke verantwoordelijkheid rust er op geheimhouders 

om reeds gepleegde terroristische misdrijven te melden? Welke 

informatie mag er gedeeld worden binnen een LIVC-R? 

Dit boek biedt inzicht in de manier waarop hulpverleners 

vertrouwelijke informatie kunnen of moeten uitwisselen met 

politionele en justitiële diensten ter preventie van gewelddadige 

radicalisering. Het biedt een heldere leidraad voor hulpverleners en 

geeft aan in welke gevallen zij een spreekrecht of -plicht hebben en 

via welke procedures zij informatie moeten delen. 
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De onvervulde belofte 
Sociale, economische en 
politieke analyse van de 
tijd waarin wij leven 
 

Rob de Lange  
 
ISBN 978-94-6371-121-0 | gebrocheerd | 
324 blz. | € 35,00 

 
Dit zijn turbulente tijden: de materiële ongelijkheid tussen 

bevolkingsgroepen neemt toe, er is groeiende onvrede en boosheid, 

de globalisering zet almaar verder door, er is sprake van 

verdergaande flexibilisering en verlies van zekerheid in inkomens- en 

arbeidsverhoudingen en het zwaartepunt van de 

machtsverhoudingen op wereldniveau verschuift van de Atlantische 

naar de Indische Oceaan. Zekerheden als de hegemonie van de 

Verenigde Staten en oude vertrouwde Atlantische 

bondgenootschappen worden snel minder vanzelfsprekend. Dit boek 

probeert deze en andere ontwikkelingen in hun onderlinge 

samenhang te begrijpen en probeert te zoeken naar constructieve 

perspectieven. 
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Geopolitieke 
kanttekeningen 2011-
2018, en daarna 
Een wereld in volle 
geopolitieke transitie 
 

David Criekemans  
 
ISBN 978-94-6371-076-3 | gebrocheerd | 
305 blz. | € 35,00 

 
In de periode 2011-2018 werd onze wereld aan een grondige 

geopolitieke transformatie onderworpen. Voor Europa lijkt het wel 

of alle zekerheden op het vlak van veiligheid, economie en ecologie 

onderuit werden gehaald. Het partnerschap met de Verenigde 

Staten is sterk onder druk komen te staan sinds president Trump, de 

relaties met Rusland verslechterden door de crises in Oekraïne en 

Syrië, in het Midden-Oosten ontaardde de ‘Arabische Lente’ in 

burgeroorlogen en regionale oorlogen in Libië, Syrië en Jemen en is 

een machtsstrijd gaande tussen soennieten en sjiieten. Tegelijkertijd 

is het oude economische model op basis van fossiele brandstoffen 

aan zijn laatste decennia begonnen en werd hernieuwbare energie 

op sommige domeinen concurrentieel.  

De auteur wil doorheen al deze verwarring duidelijkheid brengen. Er 

breekt voor Europa een nieuwe periode aan. Met een scherpe 

geopolitieke analyse bespreekt prof. Criekemans de gevaren en 

kansen. 
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Basisteksten bijzonder 
strafrecht 
 

Wendy De Bondt 
 
ISBN 978-94-6371-113-5 | gebrocheerd | 
306 blz. | € 35,00 

 
Deze bundel bevat de belangrijkste juridische en 

beleidsdocumenten die relevant zijn voor de studie van het 

Belgische bijzonder strafrecht in de volgende vijf deeldomeinen: 

(i) abortus, adoptie, kinderhandel & draagmoederschap 

(ii) corruptie & oplichting 

(iii) drugs 

(iv) racisme, xenofobie & discriminatie 

(v) terrorisme. 

De bundel heeft tot doel voor studie en praktijk een betrouwbaar 

overzicht te geven van de voornaamste rechtsinstrumenten. 

Bijgewerkt tot 1 februari 2019  
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Basisteksten 
Internationaal en 
Europees strafrecht 
(11de herziene uitgave) 
 

Gert Vermeulen (red.)  
 
ISBN 978-94-6371-099-2 | gebrocheerd | 
1014 blz. | € 65,00 

 
Deze uitgave bundelt de voornaamste, voor België relevante 

nationale en multilaterale regelgeving inzake internationaal en 

Europees strafrecht. Wat het multilaterale niveau betreft, is een 

onderscheid gemaakt naargelang het internationaal 

samenwerkingsverband waarbinnen de teksten tot stand zijn 

gekomen: Benelux, Prüm, Europese Unie (m.i.v. Schengen), Raad 

van Europa of Verenigde Naties. 

Zowel studenten, rechtspractici (magistraten, advocaten, 

politieambtenaren, …) als beleidsmakers beschikken met dit 

wetboek over een accurate en recente uitgave van de basisteksten 

inzake internationaal en Europees strafrecht. 

Alle teksten zijn bijgewerkt tot 20 december 2018. 
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Basisteksten Rechten 
van het kind 
 

Wendy De Bondt 
 
ISBN 978-94-6371-112-8 | gebrocheerd | 
700 blz. | € 65,00 

 
Deze bundel bevat de belangrijkste juridische en 

beleidsdocumenten die relevant zijn voor het raamwerk van de 

rechten van het kind in de volgende zes deeldomeinen: 

(i) arbeid, sport & vrije tijd 

(ii) asiel & migratie 

(iii) gewapende conflicten 

(iv) jeugdhulp & gezondheidszorg 

(v) kindvriendelijke justitie 

(vi) privacy & sociale media. 

De bundel heeft tot doel voor studie en praktijk een betrouwbaar 

overzicht te geven van de voornaamste rechtsinstrumenten. 

Bijgewerkt tot 1 februari 2019 
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Beginselen van het 
vermogensrechtelijk 
privaatrecht 
 

Régine Feltkamp 
 
ISBN 978-94-6371-002-2 | gebrocheerd | 
284 blz. | € 29,90 

 
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. 
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Beginselen van 
samenleven 
Handboek Ethiek en 
Rechtsfilosofie 
 

Jan Verplaetse &  
Charles Delmotte 
 
ISBN 978-94-6371-064-0 | gebrocheerd | 
269 blz. | € 25,00 

 

Iedereen heeft het wel eens over vrijheid, gelijkheid, waardigheid of 

legitimiteit. Zeker in discussies over politiek, ethiek en recht zijn dit 

terugkomende begrippen. Maar wat betekenen ze precies? En welk 

gewicht hebben ze in een debat? Aan de hand van actuele 

controverses onderscheiden de auteurs de voornaamste inhouden 

die deze beginselen krijgen, en lichten ze deze kritisch door. 

De lezer maakt kennis met ‘bronnengelijkheid’ in de discussie rond 

herverdeling van welvaart, met ‘nationaal medeburgerschap’ in het 

dispuut rond multiculturele problemen en met ‘het recht op een 

open toekomst’ in het debat over hoe ver ouders hun eigen kinderen 

mogen kneden naar hun eigen denkbeelden. Bovendien reiken de 

auteurs een techniek aan die toelaat om zorgvuldig te redeneren met 

deze beginselen. Ten slotte worden toepassingen gegeven op 

rechtsfilosofische vraagstukken. Waar haalt een overheid 

bijvoorbeeld het recht om te straffen of om van een minderheid 

gehoorzaamheid te vragen?  

Dit boek is ideaal voor wie zoekt naar een grondige kennis van allerlei 

beginselen die ons politiek, ethisch en juridisch denken beïnvloeden, 

maar zelden worden uiteengezet.  
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Bijzondere 
overeenkomsten in 
hoofdlijnen.  
Deel I: Koop 
 

Ralph De Wit 
 
ISBN 978-94-6371-133-3 | gebrocheerd | 
260 blz. | € 65,00 

 

Na een korte inleiding over enkele aspecten van algemeen 

verbintenissenrecht geeft deze publicatie een overzicht van de 

geldende Belgische wetgeving inzake de koop ‘in hoofdlijnen’. Eerst 

wordt de klassieke materie van het Burgerlijk Wetboek behandeld, 

met aandacht voor specifieke rechtsfiguren zoals de optie en de 

commandverklaring. De koop omvat echter uiteraard al lang meer 

dan deze klassieke regeling. Bijgevolg komt vervolgens de koop 

tussen consument en professionele verkoper aan bod en worden ook 

de internationale koop (het Weens Koopverdrag) en de Incoterms 

behandeld, de veelgebruikte modellen voor handelskoop. Bij vele 

onderdelen worden aanschouwelijke voorbeelden uit de 

rechtspraktijk gegeven, en recente rechtspraak wordt gecombineerd 

met verwijzingen naar klassieke bronnen. 
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Capita sportrecht 
 

Steven Jellinghaus & Guido 
Hahn (Red.) 
 
ISBN 978-94-6371-005-3 | gebrocheerd | 
504 blz. | € 54,00 

 

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.  
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Dialoog in recht en 
cultuur. 
Kritiek van de narratieve 
rede 
 

Claudia Bouteligier 
 
ISBN 978-94-6371-062-6 | gebrocheerd | 
295 blz. | € 38,00 

 

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. 
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Dulden of meewerken? 
Een onderzoek naar de 
toepassing van het nemo 
tenetur-beginsel bij de 
sfeerovergang van 
controle naar opsporing 
 

Azad Zeeman 
 
ISBN 978-94-6371-156-2 | gebrocheerd | 
756 blz. | € 95,00 

 

In een bestuursrechtelijk controleonderzoek zijn betrokkenen 

wettelijk gehouden tot het verlenen van medewerking. Een dergelijk 

onderzoek kan evenwel aanleiding geven tot een verdenking van 

wetsovertreding en daarmee tot de start van een opsporings- of 

boeteonderzoek. 

Aan de hand van wetgeving, literatuur en jurisprudentie wordt in dit 

boek onderzocht tot welke beperkingen het fenomeen van de 

sfeerovergang leidt in het bestuurs- en strafrecht, voor de 

rechtsbescherming die aan het nemo tenetur-beginsel kan worden 

toegekend. 

Controversieel is de verdachte die met een vordering tot uitlevering 

van documenten wordt geconfronteerd. De auteur concludeert dat 

de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

(EHRM) meer ruimte biedt voor de toepassing van het nemo tenetur-

beginsel dan tot op heden is aangenomen in de Nederlandse 

rechtspraak. 
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Economisch recht. 
Leidraad voor studenten 
 

Gert Straetmans 
 
ISBN 978-94-6371-108-1 | gebrocheerd | 
614 blz. | € 35,00 

 

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 
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Economisch recht. 
Rechtspraakbundel 
 

Gert Straetmans (Red.) 
 
ISBN 978-94-6371-109-8 | gebrocheerd | 
819 blz. | € 35,00 

 

Deze bundel biedt een selectie relevante rechtspraak in de volgende 

domeinen:  

I. Ondernemingsbegrip 

II. Marktpraktijken 

III. Intellectuele eigendom 

IV. Kartelrecht 

V. Vrij verkeer 

VI. Insolventie van ondernemingen 

VII. Handelstussenpersonen 
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Essential texts on 
European and 
International Asylum 
and Migration Law and 
Policy (2nd revised 
edition) 
 

Gert Vermeulen & Ellen 
Desmet 
 
ISBN 978-94-6371-100-5 | gebrocheerd | 
1491 blz. | € 75,00 

 

This volume comprises the relevant legal instruments and principal 

policy documents in the area of international and European asylum 

and migration, including the latest versions of pending legislative 

proposals. 

The range of issues covered is comprehensive: human rights; 

nationality and statelessness; equal treatment, non-discrimination, 

racism and xenophobia; citizenship, residence and free movement; 

borders, border management and entry; visa and passenger data; 

labour migration; family reunification; asylum, subsidiary and 

temporary protection; irregular migration; and trafficking in human 

beings. 

All texts have been updated until 20 December 2018. 
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Essential Texts on 
International and 
European Criminal Law 
(10th revised edition) 
 

Gert Vermeulen (ed.) 
 
ISBN 978-94-6371-098-5 | gebrocheerd | 
936 blz. | € 65,00 

 

This book comprises the principal multilateral legal instruments on 

international and European criminal law, with a special institutional 

focus on Europol and Eurojust and a substantive focus on 

international, organised and serious crime, including terrorism. Given 

the relevance thereof for international information exchange in 

criminal matters, relevant data protection instruments have also 

been included in the selection. 

The texts have been ordered according to the corresponding 

multilateral co-operation level: either Prüm, the European Union 

(comprising Schengen-related texts), the Council of Europe or the 

United Nations. 

This edition provides students as well as practitioners (judicial and 

law enforcement authorities, lawyers, researchers, …) throughout 

Europe with an accurate and up-to-date edition of essential texts on 

international and European criminal law. 

All texts have been updated until 20 December 2018. 
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Het empathisch 
supplement in recht en 
literatuur 
 

Claudia Bouteligier & Timo 
Slootweg 
 
ISBN 978-94-6371-087-9 | gebrocheerd | 
300 blz. | € 38,00 

 

Het belang van literatuur voor het recht en de rechtsvinding is op 

uiteenlopende wijzen geduid. Door het lezen van literatuur leren wij 

de abstracte en levenloze categorieën, wetten en principes van het 

juridisch systeem te overstijgen. Dat zou noodzakelijk zijn, uit 

oogpunt van de rechtvaardigheid. 

Lezen cultiveert een ontvankelijkheid voor de concrete, tragische 

werkelijkheid áchter het geordende systeem van het recht. Voor de 

ontwikkeling van het besef dat er óók of juist in het recht ruimte moet 

zijn voor de ander en het andere, lijkt literatuur onmisbaar te zijn. 

Inlevingsvermogen, verbeelding en empathie worden essentieel 

geacht om te ervaren hoe het is om een ander te zijn. Dankzij kunst 

en literatuur, niet door de geleerdheid van wetenschap en logica 

alleen, hoeven recht en politiek de ander niet – ‘als bij verstek’ – te 

veronachtzamen en te veroordelen. Door literatuur en de 

verbeeldingskracht die we daaraan ontwikkelen, leren wij recht te 

doen aan een altijd weerbarstige, veranderlijke werkelijkheid van 

concrete personen en situaties. 

  



 

Catalogus 2019 - 2020 206 

 

Juridisch 
argumenteren 
 

Frederik Peeraer 
 
ISBN 978-94-6371-170-8 | gebrocheerd | 
372 blz. | € 42,00 

 

‘Juridisch argumenteren’ vormt een inleiding op de manier waarop 

juristen deugdelijke argumenten kunnen ontwikkelen. Drie delen – 

redeneren, argumenteren en juridisch argumenteren – reiken 

stapsgewijs een cognitief en praktisch kader aan waarmee 

argumenten in een juridische context kunnen worden geanalyseerd, 

beoordeeld en uitgewerkt. 

Inzichten uit andere disciplines (zoals psychologie en 

wetenschapsfilosofie) helpen om de talrijke valkuilen voor 

redeneringen en argumentaties helder te schetsen en toe te lichten, 

zodat de kwaliteit van (juridische) argumenten kan worden 

verbeterd. Het boek gaat dieper in op de voornaamste juridische 

argumentatieschema’s en verheldert welke waarden eraan ten 

grondslag liggen. Ook de manier waarop juridisch argumenteren de 

afgelopen tweehonderd jaar is geëvolueerd, wordt bevattelijk en 

beknopt behandeld. 

Met behulp van oefeningen kunnen juristen (in opleiding) toetsen of 

ze de verschillende bouwstenen goed hebben begrepen en of ze 

inzicht hebben in de verbanden tussen de delen van het boek. 
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Nieuw Notarieel 
Kwartaalschrift - NNK 
 

Dirk Meulemans 
(hoofdredacteur) 
 
€ 145,00 

 

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. 
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Recht en existentie in 
filosofie en literatuur 
 
Claudia Bouteligier &  
Timo Slootweg (Red.) 
 
ISBN 978-94-6371-069-5 | gebrocheerd | 
364 blz. | € 38,00 

Wat heeft kunst te betekenen voor het denken over het recht? Wat 

draagt literatuur bij aan het begrip daarvan? In welke zin is het recht 

zelf esthetisch geconditioneerd, zoals een kunstwerk? Dergelijke 

vragen zijn binnen de rechtsgeleerdheid en de rechtsfilosofie nog 

nauwelijks aan de orde gekomen. Onder invloed van het 

rationalisme is het recht voornamelijk als een wetenschap 

benaderd. Vanuit dit wetenschappelijk perspectief moesten kunst 

en recht principieel onverenigbaar en tegenstrijdig lijken. In 

afwijking van dit dominante paradigma wordt in deze uitgave de 

kunstzinnige dimensie van het recht verkend. Deze literaire of 

poëtische benadering blijkt van onschatbare waarde voor de theorie 

en de praktijk van rechtsvinding. Fundamenten voor deze 

alternatieve opvatting vinden de auteurs in het moderne 

existentialisme: in het hier besproken werk van Nietzsche, 

Dostojevski, Unamuno, Sartre, Kafka, Genet en Camus. De literatuur 

gaf de aanzet tot de ontwikkeling van de existentiefilosofie. In deze 

uitgave is zij tevens bron van inspiratie voor een existentiële en 

poëtische rechtsfilosofie, die het recht wil zien vanuit het 

perspectief van het leven en het menselijk bestaan.  
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Recht in beweging. 
25ste VRG Alumnidag 
2018 
 
VRG-Alumni (red.) 
 
ISBN 978-94-6371-032-9 | gebrocheerd | 
454 blz. | € 57,00 
 
 
 

 

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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Recht in beweging. 
26ste VRG Alumnidag 
2019 
 
VRG-Alumni (red.) 
 
ISBN 978-94-6371-127-2 | gebrocheerd | 
361 blz. | € 47,50 
 
 
 

 

Met bijdragen van: 

Ingrid Boone, Bert Demarsin, Sébastien De Rey, Paul Dermine, Mark 

Eyskens, Nadia Feci, Frank Gotzen, Frank Hendrickx, Jacques 

Herbots, Marie-Christine Janssens, Trudo Lemmens, Steven 

Lierman, Michiel Poesen, Christiane Struyven, Simon Taes, Peggy 

Valcke, Steven Verbeyst, Renaud Vercaemst, Valerie Verdoodt, Anne 

Verhelst, Jan Wouters, Marieke Wyckaert 
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Strafrecht en 
strafprocesrecht in 
hoofdlijnen 
 
Chris Van den Wyngaert, 
Steven Vandromme & Philip 
Traest 
 
ISBN 978-94-6371-154-8 | gebonden | 
1510 blz. | € 295,00 
 
 
 

‘Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen’ is een standaardwerk 

in de Belgische rechtsliteratuur. 

Het boek werd voor de elfde editie volledig bijgewerkt tot 1 juli 

2019. 

In deze editie is, gewoontegetrouw, getracht om orde te brengen in 

een materie die steeds minder overzichtelijk wordt. Streefdoel is de 

lezer op een begrijpelijke manier te gidsen door dit doolhof. 

Vele hoofdstukken werden grondig geactualiseerd ten gevolge van 

recente ontwikkelingen in de rechtspraak en de vele wijzigingen in 

de wetgeving. De ‘Potpourri II-wet’ (2016), die in de vorige editie 

uitgebreid aan bod kwam, is deels teruggeschroefd door het 

Grondwettelijk Hof. De essentiële veranderingen die tot snelle 

efficiëntiewinsten hadden moeten leiden, zoals het stuk over assisen 

en de veralgemeende correctionalisering, kunnen daardoor geen 

doorgang vinden. 
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Strafrecht en 
strafprocesrecht in 
hoofdlijnen. 
Deel 1: Strafrecht  
 
Chris Van den Wyngaert, 
Steven Vandromme  
 
ISBN 978-94-6371-152-4 | gebrocheerd | 
XXXV + 585 blz. | € 65,00 
 
 
 

Het Handboek “Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen” is in 

de loop der jaren uitgegroeid tot een standaardwerk, dat zowel door 

studenten als door rechtspractici wordt gebruikt. Door zijn heldere, 

synthetische formulering en de talrijke voorbeelden is dit een van de 

meest leesbare boeken uit de rechtsliteratuur. 
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Strafrecht en 
strafprocesrecht in 
hoofdlijnen. 
Deel 2: Strafprocesrecht 
 
Chris Van den Wyngaert & 
Philip Traest  
 
ISBN 978-94-6371-153-1 | gebrocheerd | 
XXXVIII + 866 blz. | € 79,00 
 
 
 

Het Handboek “Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen” is in 

de loop der jaren uitgegroeid tot een standaardwerk, dat zowel door 

studenten als door rechtspractici wordt gebruikt. Door zijn heldere, 

synthetische formulering en de talrijke voorbeelden is dit een van de 

meest leesbare boeken uit de rechtsliteratuur. 
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Wetboek van 
Economisch Recht en 
aanvullende 
regelgeving 
 
Gert Straetmans (Red.) 
 
ISBN 978-94-6371-106-7 | gebrocheerd | 
1003 blz. | € 65,00 
 
 
 

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 wetswijziging tengevolge van het Protocol van 11 

december 2017 tot wijziging van het Benelux Verdrag inzake 

Intellectuele Eigendom, door dit protocol mee op te nemen. Op het 

vlak van Europese regelgeving komen aan bod: marktpraktijken, 

intellectuele eigendom, kartelrecht en vrij verkeer. 

Bijgewerkt tot 1 januari 2019 
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Handleiding 
Volkenrecht 
 
Koen De Feyter (Red.) 
 
ISBN 978-94-6371-066-4 | gebrocheerd | 
585 blz. | € 35,00 
 
 
 

Deze Handleiding Volkenrecht is gemaakt voor studenten die een 

inleidende cursus in het Volkenrecht op bachelorniveau volgen. Het 

boek benadert het Volkenrecht vanuit het perspectief van de 

internationale verhoudingen. Centraal staat de vraag of het recht 

een bijdrage kan leveren tot het oplossen van problemen die zich op 

wereldvlak stellen. Er is gekozen voor de Engelstalige versie van de 

bronnen. 
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Praktijkboek voor de 
VZW 
 
Dirk A.J. Coeckelbergh 
 
ISBN 978-94-6371-173-9 | gebrocheerd | 
660 blz. | € 75,00 
 
 
 

Sinds 1 mei 2019 geldt er een nieuwe wetgeving voor VZW’s in België 

en ook de afgelopen drie jaar veranderde er veel op wetgevend vlak. 

Dit boek is een handige gids voor en over VZW’s, hun raadgevers en 

advocaten. Het behandelt de belangrijkste onderwerpen met 

betrekking tot de VZW. Elk hoofdstuk begint met een toelichting van 

de wijzigingen uit de afgelopen drie jaar, zodat de meer ervaren 

bestuurder of adviseur op de hoogte is van de recente wijzigingen. 

Vanzelfsprekend behandelt het boek geactualiseerde invalshoeken, 

waarin de wijzigingen geïntegreerd zijn. Bij de besprekingen wordt 

systematisch verwezen naar de nieuwe wetgeving. 

Het boek is opgesteld in vraag- en antwoordvorm zodat u uw vragen 

gemakkelijk terugvindt in het boek.  
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Essential Texts on 
European Tourism Law 
 
Marc Taeymans (Ed.) 
 
ISBN 978-94-6371-171-5 | gebrocheerd | 
440 blz. | € 39,90 
 
 
 

Travelling is by far a moment to enjoy and to relax. In order to make 

sure that tourism companies, transportation operators and hotels 

provide such pleasure to travellers, a very comprehensive set of 

rules and regulations exists. 

This volume presents a selection of legislative texts and materials 

related to Belgian and European Tourism Law. It focusses on the law 

regarding consumers protection, such as air passengers rights and 

rights of travellers buying travel services. In the first place it serves 

as a guide for students and scholars of International Tourism & 

Leisure Law. 
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Gerechtigheid 
 

Emil Brunner 
 
ISBN 978-94-6371-083-1 | gebrocheerd | 
382 blz. | € 32,00 

De rechtvaardigheid is slechts onproblematisch zolang wij daar niet 

naar vragen. Vragen wij, dan lijkt ze relatief, waardoor ze ons 

voortdurend ontglipt. Volgens de Zwitserse theoloog Emil Brunner 

(1889-1966) echter, kunnen wij met relativisme geen genoegen 

nemen. Over rechtvaardigheid zijn alle mogelijke filosofieën 

ontwikkeld. Wat echter het christendom hierover te zeggen heeft, is 

niet altijd duidelijk geweest. De gerechtigheid ‘gebiedt’. Maar dan 

moeten wij ook kunnen weten wat ons als sociale en staatkundige 

rechtvaardigheid geboden is. Welke relevantie heeft het Evangelie 

voor vragen met betrekking tot de sociale rechtvaardigheid? De 

scheppingsleer van de Bijbel biedt oriëntatie bij deze vragen. Met de 

schepping zijn goddelijke ordeningen meegegeven die het 

gemeenschappelijk leven structureren. Deze ordeningen zijn 

richtinggevend voor een handelen dat rechtvaardig wil zijn. Ze 

brengen rechten en plichten mee die door iedereen die met 

rechtvaardigheid van doen heeft gerespecteerd zouden moeten 

worden.  

Deze heruitgave wordt gecompleteerd door het prachtige 

essay Eros en liefde (1933). 
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Laat niet verloren gaan 
één mensenkind 
 

René Stockman 
 
ISBN 978-94-6371-042-8 | gebrocheerd | 
188 blz. | € 22,90 

“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. 
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Lof der duurzaamheid. 
Nieuwe visie op milieu en 
ongelijkheid 
 

Erik Meganck (Red.) 
 
ISBN 978-94-6371-060-2 | gebrocheerd | 
230 blz. | € 29,50 

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. 
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Spirituele verkenning 
van de christenen in 
het Midden-Oosten. 
Veraf of dichtbij? 
 

Gabriel Quicke 
 
ISBN 978-94-6371-013-8 | gebrocheerd | 
108 blz. | € 17,90 

 

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. 
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Pastorale supervisie. 
Een handboek 
 

Jane Leach & Michael Paterson 
m.m.v. Dominiek Lootens 
 
ISBN 978-94-6371-132-6 | gebrocheerd | 
324 blz. | € 33,00 

 

Dit bijzondere boek biedt een heldere leidraad voor de praktijk van 

pastorale supervisie, begrepen als een kerkelijke kerndiscipline. De 

auteurs begeleiden sinds jaren mensen die professioneel werkzaam 

zijn in hun kerkgemeenschap – geestelijke begeleiders, pastorale 

medewerkers, pastores in de zorg, lokale geestelijken, 

opleidingsverantwoordelijken, christelijke vormingswerkers en 

jeugdwerkers. Elk hoofdstuk richt zich op een ander aspect van 

pastorale supervisie, met een Bijbels-theologische en 

menswetenschappelijke verankering, aangevuld met onderbouwde 

praktijkvoorbeelden. Aan het einde van elk hoofdstuk ondersteunen 

oefeningen de lezer in het nadenken over de eigen praktijk. De 

voorgestelde methoden zijn bruikbaar voor individuele en 

groepssupervisie. 
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Zoektocht naar de 
ware vreugde. 
Een wandeling doorheen 
de zaligsprekingen 
 

René Stockman 
 
ISBN 978-94-6371-116-6 | gebrocheerd | 
125 blz. | € 20,00 

 

Bij het verschijnen van de Apostolische Exhortatie ‘Gaudete et 

Exsultate’ van Paus Franciscus trof het de auteur hoe de Paus een 

pertinente plaats gaf aan de zaligsprekingen als boodschap van Jezus 

en ze aanduidde als de weg naar heiligheid. 

Met dit boek wil de auteur samen met de lezer een stuk van deze 

weg afleggen. Hierbij staat hij telkens stil bij één van de acht 

zaligsprekingen en vraagt hij zich af wat ze juist te zeggen hebben en 

wat ze te leren bieden voor het leven, voor de pelgrimstocht hier op 

aarde, op de weg naar heiligheid. 

Dit boek is ook bestemd voor niet-christenen die kennis willen 

nemen van universele waarden in het christendom. 
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De wedstrijdschaats. 
Buigen of barsten 
 

Hans Gijsen 
 
ISBN 978-94-6371-082-4 | gebrocheerd | 
143 blz. | € 24,90 

 

Naast eigen conditie en vaardigheden van de schaatser is de 

kwaliteit van de schaats van groot belang. In het boek “De 

wedstrijdschaats. Buigen of barsten” geeft Hans Gijsen, de 

Nederlandse materiaalexpert voor het Oostenrijkse bondsteam, 

een overzicht van de noodzakelijke eigenschappen van een 

wedstrijdschaats, in het bijzonder voor het langebaanschaatsen. In 

competitie met anderen of met jezelf. 

Via kleurentekeningen en berekeningen laat hij zien wat er gebeurt 

als er op de schaats wordt gereden en hoe dit gunstig te 

beïnvloeden is om een betere techniek te ontwikkelen en 

scherpere resultaten te behalen. De ronding, buiging, afmetingen, 

materiaaleigenschappen, vervorming door inwerkende krachten en 

het ontstaan van deze krachten zijn slechts enkele van de vele 

onderwerpen die in het boek aan bod komen. 
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Parkour Primitives  
Praktijkboek 
 
Rosalie Coolkens, Jasper Van 
Oost, Nicolas Vanhole & Peter 
Iserbyt 
 
ISBN 978-94-6371-040-4 | gebrocheerd | 
103 blz. | € 22,90 

 
Parkour is een beweegvorm waarbij men op verschillende manieren 

door de omgeving beweegt. In deze vrije, laagdrempelige 

bewegingsvorm staan controle, creativiteit en progressie centraal.  

‘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.  

‘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.  
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REPOZ-
topsportstretching 
 

Bart Willockx 
 
ISBN 978-94-6371-043-5 | gebrocheerd | 
195 blz. | € 29,00 

 

Door de jaren heen werd in de sportwereld de kwaliteit van training, 

materiaal, voeding en dergelijke altijd specifieker en functioneler. 

Stretchen bleef echter stretchen, met alle compensaties en 

subjectiviteit van dien. De sportverzorger ziet de atleet zich rekken of 

stretchen, maar weet of voelt niet of dit al dan niet voldoende is om 

resultaten te bereiken. 

De auteur ontwikkelde de voorbije jaren de REPOZ-stretchtechniek, 

die de sportverzorger de mogelijkheid geeft om specifieke spieren 

doelgericht te rekken, zonder compenserende bewegingen in andere 

gewrichten. REPOZ wordt uitgesproken zoals het Franse woord 

‘repos’, wat ‘rust’ betekent. De REPOZ-techniek zorgt voor rust in 

overbelaste spieren en gewrichten en leidt tot een beter herstel van 

de atleet tussen twee trainingen of wedstrijden. REPOZ staat 

eveneens voor ‘repositie’, omdat een perfect uitgevoerde techniek 

de basis is om verstoorde evenwichten in spieren en gewrichten aan 

te pakken en het lichaam correct te repositioneren. Wellicht is REPOZ 

de efficiëntste rekkingstechniek in de sportwereld.  
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Topsportmassage 
 

Bart Willockx 
 
ISBN 978-94-6371-061-9 | gebrocheerd | 
102 blz. | € 21,90 

 

Dit boek, deel één in een reeks van drie over topsportverzorging, 

beschrijft eerst wat topsport is, wat massage met het lichaam doet 

en welke anatomische en fysiologische kennis onontbeerlijk is. 

Uitgebreide aandacht gaat naar de huid, het grootste orgaan van het 

lichaam. Dan volgt een overzicht van mogelijke verzorgings- en 

massageproducten. Het boek besluit met een presentatie van 

massagetechnieken en hun voor- en nadelen, met praktische 

voorbeelden. 

“ Je bent topsportmasseur wanneer je de massagetechnieken 

beheerst en de verschillende eigenschappen van 

verzorgingsproducten gedetailleerd kent om uiteindelijk de 

belastbaarheid van de atleet op een gezonde manier te 

kunnen vergroten en de hersteltijd tussen verschillende 

trainingen en wedstrijden maximaal te kunnen verkorten.”  

(Bart Willockx) 
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Wiskunde voor 
bollebozen 
 

Rik Verhulst 
 
ISBN 978-94-6371-065-7 | gebrocheerd | 
162 blz. | € 26,00 

Voor heel wat leerlingen is wiskunde een uitdaging. Zij kijken uit naar 

verdieping en uitbreiding, zowel in de laatste jaren van het 

basisonderwijs als in het secundair onderwijs. De onderwerpen in dit 

boek hebben betrekking op relevante actuele toepassingen van 

wiskunde die dagelijks gebruikt worden. Ze vragen slechts een 

minimum aan voorkennis. De beheersing van de vier 

hoofdbewerkingen op natuurlijke getallen en de kennis van de 

elementaire vlakke figuren volstaan om het boek zelfstandig te 

kunnen doormaken. De vele voorbeelden en de oplossingen van de 

oefeningen in het boek maken dit vlot mogelijk. De leerling krijgt de 

gelegenheid om zijn reeds verworven kennis extra te oefenen, terwijl 

hij boeiende zaken bijleert. 

Het boek is ook een inspiratiebron voor onderwijzers, leraren, 

docenten, lerarenopleiders die in hun lessen de routine eens willen 

doorbreken. Ook de aan elk hoofdstuk toegevoegde rubrieken 

Geschiedenis, Anekdotes en Weetjes lenen zich hier uitstekend toe.  
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Wetenschappen 
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Goddelijke verhouding 
 

Dirk Huylebrouck (red.), Emma 
Grootveld (vert.), Rinus Roelofs 
(ill.) 
 
ISBN 978-94-6371-165-4 | gebrocheerd | 
263 blz. | € 32,90 

Dit is de allereerste Nederlandse vertaling van de ‘Divina 

Proportione’ van Luca Pacioli sinds de verschijning ervan vijfhonderd 

jaar geleden. Dat er niet eerder een vertaling verschenen is mag 

verbazen: het werk was internationaal bekend en is rijk geïllustreerd 

met tekeningen die zijn toegewezen aan Leonardo Da Vinci, de enige 

die ooit officieel in een boek gepubliceerd werden. De aanleiding 

voor de vertaling was de ontdekking van onjuistheden in Leonardo’s 

bijdragen. Dat de onthulling daarvan een storm van kritiek bij 

Leonardo-liefhebbers veroorzaakte, wees op de noodzaak van een 

geïllustreerde en becommentarieerde vertaling die de 

oorspronkelijke tekst inzichtelijk maakt. 

De ‘Goddelijke Verhouding’ bevorderde de renaissance van de 

interesse voor veelvlakken, zodat uiteindelijk de zogenaamde 

Archimedische lichamen werden herontdekt, duizendvijfhonderd 

jaar na hun beschrijving door de Grieken. Dit leidde dan weer tot de 

ontdekking van nieuwe regelmatige veelvlakken, tot op vandaag. 

Ongewild versterkte het werk echter ook de mythe dat iets slechts 

mooi is door de aanwezigheid van die ‘goddelijke verhouding’ of 

‘gulden snede’ of ‘f = 1,618…’. Om die mythe te ontkrachten is hier 

ook Pacioli’s traktaat ‘Over de Architectuur’ opgenomen, dat samen 

met de ‘Divina Proportione’ verscheen. 


