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Waar staat Academia Press voor?
We zijn gespecialiseerd in handboeken voor het hoger onderwijs
We toetsen een manuscript bij experts uit het vak, om de tekst inhoudelijk naar een zo hoog
mogelijk niveau te tillen. We schaven taalkundig en structureel aan het boek, en geven het de
verzorgde vormgeving die het verdient. Daarnaast voorzien we ook syllabi: drukwerk op maat
voor wie de studenten flexibel wil bedienen, of nog niet klaar is om een handboek te publiceren.
Voor deze praktische en sobere syllabi verzorgen we het drukwerk en de logistiek.

We publiceren kwalitatief wetenschappelijk onderzoek
We begeleiden het peerreviewproces van A tot Z, zodat een publicatie voldoet aan de internationale wetenschappelijke standaarden. Een GPRC-label vormt de bekroning op je onderzoek.
Of je nu papieren publicaties wil of liever publiceert in Open Access via het platform OAPEN,
Academia Press wijst je de weg.

We zijn diep geworteld in het Gentse (onderwijs)landschap
We koesteren onze nauwe samenwerking met Universiteit Gent, Arteveldehogeschool en
Hogeschool Gent, maar ook met onder andere het GUM, Studium Generale, VUB en Vooruit.

We publiceren in alle vakgebieden, maar leggen vooral de focus
op de menswetenschappen
Je kunt bij ons terecht voor kwalitatieve handboeken in elk domein: van geneeskunde en exacte
wetenschappen tot politiek, communicatie, psychologie, economie en talen.
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We garanderen een frisse, stijlvolle lay-out
Elk boek verdient de vorm die het nodig heeft. Dankzij onze ervaren vormgevers en ons
geoefend uitgeversoog, gieten wij elke tekst in een aantrekkelijke vorm. Met de nadruk op overzichtelijkheid en een aangename studeerbaarheid.

We zorgen ook online voor een aangename studeerervaring
op eCampusLearn
Online en offline leren vloeien naadloos in elkaar dankzij eCampus. Extra oefeningen, een e-boek,
powerpoints of uitbreidingsdocumenten, je vindt het allemaal online. Je bereikt deze materialen
ofwel via je eigen LMS-systeem, want de koppeling kan eenvoudig worden gelegd, ofwel via het
platform eCampuslearn.com.

We maken deel uit van Uitgeverij Lannoo
Een groot, ervaren huis, met intussen 111 jaar ervaring in het publiceren van kwalitatieve boeken.
Een geoliede machine op vlak van logistiek en administratie. Een veilige haven voor Academia
Press.

We kennen onze doelgroepen door en door
Dagelijks spreken we docenten en professoren over de uitdagingen waar ze voor staan. We luisteren goed, en spelen flexibel in op de noden van de markt. Dankzij ons uitgebreide netwerk en
onze dertigjarige ervaring kunnen we snel en accuraat een klankbord vormen en kunnen we de
markt goed inschatten.
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W E T E N S C H A P I N Z A K F O R M A AT
Een nieuwe reeks die lezers informeert,
inspireert en prikkelt om zelf verder na te denken.
Scherpzinnige teksten van kritische geesten.

Ontdek de hele reeks op
www.academiapress.be/vizier-wetenschap-in-zakformaat

Wie is Academia Press?

Van links naar rechts:
Freya Maenhout — Redacteur
Freya.maenhout@academiapress.be
Isaac Demey — Redacteur
Isaac.demey@academiapress.be
Lies Poignie — Uitgever
Lies.poignie@academiapress.be
Mieke Dhulst — Productiecoördinator en verantwoordelijke syllabi
Mieke.dhulst@academiapress.be
Leen Baetens — Verantwoordelijke communicatie en aanspreekpunt docenten
Leen.baetens@academiapress.be

CONTACT
UITGEVERIJ ACADEMIA PRESS
Ampla House
Coupure Rechts 88
9000 Gent
T +32 (0)9 233 80 88
Academia Press
@AcademiaPress
www.academiapress.be
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www.ecampuslearn.com

We kennen de leef- en leerwereld
van docenten en studenten door en door

Wij denken mee
Of je nu een handboek wilt, een digitaal project of een multimediaal lespakket, we begeleiden
je in het creatieproces en wijzen je de weg in hedendaagse leerconcepten.

Kwaliteit, expertise, duurzaamheid
Een handboek blijft voor veel studenten dé bron om te studeren. We hebben jaren ervaring in
het publiceren van topkwalitatief lesmateriaal op papier en vertalen die stevige basis nu ook
naar de online wereld. We houden dagelijks de vinger aan de pols bij de nieuwste onderwijsevoluties en zoeken naar de ideale combinatie tussen papier en digitaal.

Boek op maat
Een flitsende lay-out of liever rustige bladspiegels? Sober zwart-wit of speelser in kleur?
Luchtig en dun, of uitgebreid en allesomvattend? We maken een boek op jouw maat, en op
die van je studenten. Bestaande digitale boeken kun je binnen eCampus volledig naar je eigen
hand zetten: tekst, beeld of extra oefeningen toevoegen.

Integratie in eigen lms
We zorgen ervoor dat je via het lms-systeem van je eigen onderwijsinstelling kunt blijven
werken, ook als je met eCampus-content werkt. Onze systemen communiceren met elkaar.
Dat zorgt voor extra gebruiksgemak voor jou en voor je studenten.

Content as a service
We bieden rijke content op papier, digitale oefeningen, e-books, video … Jij combineert wat je
nodig hebt tot de ideale mix. Door samen te werken met LannooCampus of Academia Press
word je deel van een netwerk van gelijkgezinde experten.

Eigen leertraject samenstellen
Met eCampus kun je alle kanten op. Je kunt je studenten zelfstandig aan het leren zetten of
klassikaal werken. Differentiëren kan nu ook: eenzelfde leerdoel kan via verschillende leerpaden bereikt worden.

Flipped classroom
De docent staat niet langer vanzelfsprekend constant aan het roer. Wie het heft in handen van
de student wil geven, zit goed bij eCampusLearn.
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ENGELS

Academic English:
Writing a Research Article
Ben je een doctoraatstudent in de natuurwetenschappen, kunsten, humane wetenschappen, rechten, sociale wetenschappen, gedragswetenschappen, geneeskunde,
gezondheidszorg of (bio)ingenieurswetenschappen? Wil je leren hoe je je onderzoek kunt presenteren op een gestructureerde en vlot leesbare manier? De reeks
Academic English: Writing a Research Article toont hoe je de impact van je artikel
zo groot mogelijk kunt maken.
In deze Engelse handboeken geven Catherine Verguts, Katrien L.B. Deroey,
Dominique Neyts en Leen De Boom een gedetailleerde bespreking van academische schrijfstijlen en woordenschat. Ze leggen bijvoorbeeld uit hoe je secundaire
bronnen in een academische paper integreert, of hoe je een inleiding opbouwt.
Daarnaast tonen ze hoe onderzoekers hun resultaten en data het beste presenteren in een proefschrift of abstract.
De boeken van deze reeks, die elk zijn afgestemd op een specifiek onderzoeksveld, bevatten een waaier aan oefeningen. Studenten ontwikkelen hun Engelse
schrijfvaardigheid bijvoorbeeld door invuloefeningen te maken, door zinnen en
paragrafen te herschrijven, of door peer-to-peer feedback te geven. Waar relevant
wordt ook aandacht besteed aan grammatica en andere taalkundige aspecten. De
bibliografie is verrijkt met extra informatie en voorbeelden die specifiek zijn voor
bepaalde disciplines.

Inhoud
Oefeningen
n Bibliografie
n

Pluspunten
Task-based oefeningen
n Aandacht voor grammatica
n Oefeningen voor verschillende onderzoeksvelden
n

Opleiding
Natuurwetenschappen, kunsten, humane wetenschappen, rechten,
sociale wetenschappen, gedragswetenschappen, geneeskunde,
gezondheidszorg en (bio)ingenieurswetenschappen

n

Catherine Verguts, Dominique Neyts en
Leen De Boom geven ‘Advanced Academic
English’ aan het Universitair Centrum voor
Talenonderwijs van de Universiteit Gent.
Catherine Verguts is gespecialiseerd in de
humane wetenschappen, de sociale wetenschappen en de gedragswetenschappen.
Dominique Neyts heeft expertise opgebouwd in geneeskunde en gezondheidszorg. Leen De Boom is vooral vertrouwd
met de (bio)ingenieurswetenschappen en
natuurwetenschappen. Ze hebben alle drie
ervaring met het ontwikkelen van lesmateriaal voor ‘Languages for Specific Purposes’.
Katrien L.B. Deroey geeft academisch
schrijven en Engelse taalvaardigheid aan
de vakgroep Taalkunde van de Universiteit
Gent.
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ENGELS

Catherine Verguts
Academic English:
Writing a Research Article
— Arts, Humanities & Law

Catherine Verguts
Academic English:
Writing a Research Article
— Social and Behavioural Sciences

EAN 978 90 382 2242 4 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 308 pp.
Onderwijs & opvoeding
€ 29,99

EAN 978 90 382 2243 1 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 310 pp.
Onderwijs & opvoeding
€ 29,99

9 789038 222424

9 789038 222431

Katrien L.B. Deroey &
Dominique Neyts
Academic English:
Writing a Research Article
— Life Sciences & Medicine

Leen De Boom &
Katrien L.B. Deroey
Academic English:
Writing a Research Article
— (Bioscience) Engineering

Leen De Boom
Academic English:
Writing a Research Article
— Natural Sciences

EAN 978 90 382 2181 6 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 294 pp.
Onderwijs & opvoeding
€ 29,99

EAN 978 90 382 2180 9 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 334 pp.
Onderwijs & opvoeding
€ 29,99

EAN 978 90 382 2241 7 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 396 pp.
Onderwijs & opvoeding
€ 29,99

9 789038 221816

9 789038 221809
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9 789038 222417

ENGELS

Email for College and Business
De opkomst van digitale communicatiemedia heeft de stijl van het
academisch Engels en business English grondig veranderd. Vandaag
is de stijl van Engelse e-mails dynamisch, en zijn ze opgebouwd rond
korte zinnen en informele woorden.
Email for College and Business bevat een selectie van authentieke,
talige materialen, geplukt uit de bedrijfswereld. De auteur gebruikt
tekstuele voorbeelden, lijsten van spreekwoorden en zegswijzen, en
een waaier aan oefeningen om veelvoorkomende taalgebruiken te
illustreren. Onder de hoofding ‘False Friends and Common Errors’
en ‘Dos and don’ts’ geeft de auteur advies over professionele
taaletiquette.

Inhoud
Jezelf en je bedrijf voorstellen
n Informatie vragen
n Een vergadering vastleggen
n Een project beschrijven
n Offerte, bestelling, levering, betaling
n

Pluspunten
Veel oefeningen
n Overzicht van veelgemaakte fouten
n

Opleiding
Bedrijfsmanagement, Engelse taalvaardigheid

Julien Vermeulen doceert Engels aan VIVES
– Departement Technologie en Informatica
(VHTI) en publiceerde over postkoloniale
literaturen en tekstgenese.

n

Julien Vermeulen
Email for College and Business
EAN 978 90 382 1925 7 n Verschenen
21cm x 27,5cm n Paperback n 164 pp.
Engelse taal, letterkunde en cultuur n € 27,50

9 789038 219257
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ENGELS

English for Medical Practitioners
Professionals uit de medische sector, zoals huisdokters, specialisten,
studenten geneeskunde, verpleegkundigen, tandartsen of fysiotherapeuten, weten hoe ze met patiënten, collega’s en medische
instellingen moeten omgaan. Ze weten echter niet altijd hoe ze zich
correct en doeltreffend moeten uitdrukken in het Engels, bijvoorbeeld wanneer ze een patiënt helpen die (enkel) Engels spreekt, of
wanneer ze werken in een internationale omgeving.
English for Medical Practitioners bespreekt alle taal- en communicatievaardigheden die je nodig hebt in de medische sector. Met dit
boek kunnen medische professionals hun Engelse taalvaardigheid
naar een hoger niveau tillen, en zo met meer vertrouwen en doeltreffendheid omgaan met patiënten. Dit handboek leert hen hoe ze het
Engels het best gebruiken in verschillende praktijksituaties.

Inhoud
Medische opleiding en praktijk
n Eerste contact met patiënten
n Anatomie
n Patiënten onderzoeken
n Gedetailleerde woordenschatlijsten
n Typische uitdrukkingen uit de medische praktijk
n Grammatica
n

Pluspunten
Gebaseerd op authentieke professionele situaties
n Intensieve, gevorderde cursus
n Diepgaande achtergrondinformatie
n Gedetailleerde woordenschatlijst
n Veelgebruikte zinswendingen uit de medische praktijk
n Een hoofdstuk over grammatica

Zowel Dominique Neyts als Catherine
Verguts geven les aan het Universitair
Centrum voor Talenonderwijs van de
Universiteit Gent. Ze zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van lesmateriaal
voor ‘Languages for Specific Purposes’,
onder andere voor de geneeskunde en
gezondheidswetenschappen.

n

Opleiding
Geneeskunde en gezondheidswetenschappen

n

Catherine Verguts & Dominique Neyts
English for Medical Practioners — Not Only for Emergencies
EAN 978 90 382 2284 4 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 302 pp.
Engelse taal, letterkunde en cultuur n € 29,99

9 789038 222844
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ENGELS

Writing in English
Heb je ooit naar je computerscherm gestaard, omdat je er maar
niet in slaagde om de eerste zin van een Engels essay op papier
te zetten? Heb je ooit getwijfeld of de toon van een e-mail aan
een Engelstalige professor wel goed zat? Heb je ooit tevergeefs
gezocht naar belangrijke informatie in je Engelse notities? Als het
antwoord op deze vragen ‘ja’ is, weet je al dat het erg moeilijk is om
te schrijven in een taal die niet je moedertaal is.
Dit handboek, dat volledig in het Engels is geschreven, is een
leidraad voor studenten die hun Engelse schrijfvaardigheid naar een
gevorderd niveau willen tillen. In het eerste deel komen fundamentele schrijfvaardigheden aan bod, zoals parafraseren of het nemen
van notities. Het tweede deel bevat een waaier aan oefeningen,
met sleutel, die studenten helpen om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om efficiënt en doeltreffend te communiceren in
geschreven Engels.
Writing in English is vooral bedoeld voor universiteits- en hogeschoolstudenten die hun Engelse schrijfvaardigheid in verschillende
genres willen verbeteren.

Inhoud
Notities nemen en parafraseren
n Samenhang en coherentie
n Register
n Uitdrukking en leestekens
n Précis, abstracts en essays
n Brieven en e-mails
n Recensies
n Research papers
n

Pluspunten
Waaier aan authentieke bronteksten
n Online audiofragmenten ingesproken door native speakers
n Oplossingen van de oefeningen via eCampusLearn
n

David Chan is lector aan de vakgroep
Vertalen, Tolken en Communicatie van de
Universiteit Gent.

Opleiding
Engels, niveau drie

Lieve Jooken is hoofddocent aan de
vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie
van de Universiteit Gent.

n

Paul Robberecht was verbonden aan de
afdeling Toegepaste Taalkunde van de
Hogeschool Gent.
David Chan, Lieve Jooken & Paul Robberecht
Writing in English — Advanced English Writing Skills
for Third-level Students
EAN 978 94 014 7069 8 n Februari 2021
17cm x 24cm n Paperback n ca. 400 pp.
Taalbeheersing n € 39,99

9 789401 470698
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ENGELS

You’ll Be the Judge of That
You’ll Be the Judge of That! – A Guide to Legal English wil studenten
in de rechten gespecialiseerde vaardigheden meegeven voor ze
instromen naar de arbeidsmarkt.
Dit handboek bevat een algemene inleiding op juridisch Engels, en is
opgedeeld in zes thema’s. Er is een uitgebreide woordenlijst voorzien voor elk thema, en authentieke teksten. Die leren studenten om
op een snelle en efficiënte manier teksten in ‘legalese’ te verwerken.
Het handboek ontwikkelt hun communicatievaardigheden ook door
middel van rollenspellen, testen en luisteroefeningen. Ten slotte wijst
dit handboek studenten de weg naar nuttige bronnen en bevat het
richtlijnen die hen helpen om een heldere en grammaticaal correcte
schrijfstijl te ontwikkelen.
Dit handboek is geschikt voor studenten met een bovengemiddelde
tot gevorderde kennis van het Engels. Het is vooral afgestemd op de
noden van Nederlandstalige studenten.

Inhoud
Het juridische veld
n Zes thema’s: ‘The Legal Profession’, ‘Criminal Law’, ‘Contract
Law’, ‘Family Law’, ‘Employment Law’ en ‘European Law’
n

Pluspunten
Oefeningen met sleutel

n

Opleiding
n Engelse taalkunde, rechten, criminologische wetenschappen
en andere opleidingen in de rechtsgeleerdheid

Kristin Van den Eede
You’ll Be the Judge of That — A Guide to Legal English
EAN 978 90 382 1954 7 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 204 pp.
Engelse taal, letterkunde en cultuur n € 24,99

9 789038 219547
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Kristin Van den Eede ontwerpt opleidingen en geeft communicatietraining aan
de Universiteit Gent, zowel op master- als
doctoraatsniveau. Ze is gespecialiseerd
in de sociale en gedragswetenschappen.
Ze geeft ook ‘Legal English’ en ‘Academic
English’ aan het Universitair Centrum voor
Talenonderwijs van de Universiteit Gent.
Daarnaast redigeert ze ook artikels en geeft
ze Engels aan studenten criminologie in de
vakgroep Taal en Communicatie.

FILOSOFIE

Filosofie voor economen
Economie is geen exacte wetenschap. Ze bestudeert, voorspelt en
stuurt op een aparte manier menselijk gedrag. De economie levert
interessante en nuttige kennis op, maar tegelijk is de mens niet
zomaar tot een homo economicus te herleiden.
Met filosofische tradities inzake kenleer, van Plato tot Kant, geeft
dit boek uitdieping aan studenten economie en handelsingenieurs,
economen en zakenlui.

Inhoud
De mens op zoek naar kennis
n Menswetenschappen als wetenschap
n Economische rationaliteit en menselijke redelijkheid
n Redelijk omgaan met economische rationaliteit
n Historisch overzicht van de wijsbegeerte
n

Pluspunten
Filosofische verkenning van de mogelijkheden
en de grenzen van de economie
n Geschreven door de bekendste filosoof-econoom in Vlaanderen
n Tast de grenzen af van wat economie voor ons betekent
n

Opleiding
Economie, filosofie en ethiek

n

Patrick Loobuyck is als hoogleraar
verbonden aan het Centrum Pieter Gillis
van de Universiteit Antwerpen en gastprofessor aan de vakgroep Wijsbegeerte en
Moraalwetenschap van de Universiteit Gent.

Patrick Loobuyck
Filosofie voor economen — Inleiding tot de economie
als menswetenschap
EAN 978 90 382 2631 6 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 214 pp.
Filosofie algemeen n € 22,50

9 789038 226316
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FILOSOFIE

Het leven met een sofist
Deze inleiding in de kritische filosofie toont dat het tijdperk van
de filosofie nog lang niet voorbij is. Ze is gestoeld op de gedachte
dat de grootste mogelijkheden van het denken liggen in haar
begrenzing.
Het leven met een sofist geeft een verfrissende, originele kijk op de
geschiedenis van de wijsbegeerte, bekeken door de lens van het
kritische project van Immanuel Kant en Edmund Husserl. De auteurs
benaderen de cartesiaanse situering van het kennende subject in
de moderniteit als een scharniermoment. Met dat uitgangspunt in
gedachten treden ze op episodische wijze in dialoog met onder
meer Plato, Willem van Ockham, David Hume, Ludwig Wittgenstein,
Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre en Michel Foucault.

Inhoud
De dood van de wijsbegeerte?
n Plato, Van Ockham, Descartes, Hume, Kant, Husserl,
Heidegger, Sartre, Foucault, Wittgenstein
n Het leven met een sofist
n

Pluspunten
Originele insteek
n Kritische filosofie
n

Opleiding
Wijsbegeerte, communicatiewetenschappen

Gertrudis Van de Vijver is als hoogleraar
verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte
en Moraalwetenschap van de faculteit
Letteren en Wijsbegeerte (Universiteit
Gent). Ze is directeur van het Centrum voor
Kritische Filosofie.

n

Jens De Vleminck is als doctorassistent
verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte
en Moraalwetenschap van de faculteit
Letteren en Wijsbegeerte (Universiteit
Gent). Hij is lid van het Centrum voor
Kritische Filosofie.

Gertrudis Vandevijver & Jens De Vleminck
Het leven met een sofist
— Een inleiding in de kritische wijsbegeerte
EAN 978 90 382 2281 3 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 284 pp.
Filosofie algemeen n € 29,99

9 789038 222813
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FRANS

Au secours!
Dit boek is bedoeld voor al wie geconfronteerd wordt met de
semantische en syntactische uitdagingen van medisch Frans. Het is
een praktische gids die onmisbaar is voor iedereen die in de medische sector werkt. Of je nu dokter, verpleegster, kinesitherapeut
of tandarts bent, dit werk zal goed van pas komen in dagelijkse
contacten met Franstalige patiënten.
Au secours! Mon patient parle français is een communicatiegericht
en functioneel handboek. De nadruk ligt op dialogen, niet op woordenschat of grammatica. Die benadering maakt het makkelijk voor
de lezer om zich op een actieve manier vertrouwd te maken met
de eigenaardigheden van het medisch Frans. Daarnaast is het boek
gekoppeld aan een website waar de lezer sleutels vindt voor de
oefeningen en extra informatie over de thema’s die aan bod komen
in het boek.

Inhoud
Bij de dokter
n Het menselijk lichaam
n Eerste hulp
n

Pluspunten
Woordenschatlijsten en oefeningen

n

Opleiding
Geneeskunde en gezondheidswetenschappen, Franse taalkunde

n

Elke Weylandt & Nele Noë
Au secours! — Mon patient parle français
EAN 978 94 014 6135 1 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 150 pp.
Franse taal, letterkunde en cultuur n € 24,99

9 789401 461351
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Elke Weylandt en Nele Noë zijn allebei
assistent aan de vakgroep Taalkunde van
de faculteit Letteren en Wijsbegeerte
van de Universiteit Gent. Ze geven er ook
les aan het Universitair Centrum voor
Talenonderwijs, waar Elke Weylandt verantwoordelijk is voor de afdeling Romaanse
talen en de externe en interne communicatie. Ze hebben allebei veel ervaring
met opleidingen medisch Frans en met
het ontwikkelen van opleidingsspecifiek
lesmateriaal.

FRANS

La rédaction de textes en français
Dit handboek is in de eerste plaats bedoeld voor Nederlandstalige
studenten in het hoger onderwijs die hun schrijfvaardigheid in het
Frans willen perfectioneren. Verschillende tekstgenres komen hierbij
aan bod: argumentatieve, academische, zakelijke teksten en samenvattingen. Er wordt dieper ingegaan op schrijfstrategieën met als
doel goed gestructureerde teksten in idiomatisch Frans te produceren die aangenaam en vlot lezen. Dit gebeurt aan de hand van
theorie en oefeningen rond notitietechnieken, het opstellen van een
plan, tekstcohesie en stijlvariatie.

Inhoud
Argumentatieve, academische, zakelijke, samenvattingen
n Schrijfstrategieën
n

Pluspunten
Nuttige mix van theorie en oefeningen
n Idiomatisch Frans
n

Opleiding
Franse taal- en letterkunde, communicatie

n

Brunehilde Ammann, Amaury de Sart,
Laurence Swaelens en Griet Theeten zijn
verbonden aan de vakgroep Vertalen, tolken
en communicatie van de Universiteit Gent.

Brunehilde Ammann, Amaury de Sart, Laurence Swaelens
& Griet Theeten
La rédaction de textes en français
EAN 978 94 014 6941 8 n Februari 2021
17cm x 24cm n Paperback n ca. 200 pp.
Franse taal, letterkunde en cultuur n € 27,50

9 789401 469418
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FRANS

Le travail universitaire en littérature française
Dit handboek is een praktische gids voor studenten Franse letterkunde met tips om een paper of essay te schrijven. De klemtoon ligt
op het schrijven van een bachelor- of masterproef, maar ook andere
tekstschrijvers zullen hier hun voordeel mee doen. Klassieke onderwerpen zoals het formuleren van een probleemstelling, literatuurnotities, bibliografie en tekstverzorging komen aan bod.

Inhoud
Verkennend onderzoek
n Onderzoekonderwerp afbakenen
n Een bibliografie samenstellen
n Werkschema aanpassen
n Schrijven en nalezen
n Afwerking
n

Pluspunten
Specifiek bedoeld voor studenten Franse Letterkunde
n Ook voor papers die korter zijn dan een bachelor- of masterthesis
n Alle stadia van het onderzoeks- en schrijfproces komen aan bod
n

Opleiding
Franse taal- en letterkunde

n

Pierre Schoentjes en Griet Theeten
zijn verbonden aan de afdeling Franse
Letterkunde van de Universiteit Gent.

Pierre Schoentjes & Griet Theeten
(avec la collaboration de Kayo Quintens)
Le travail universitaire en littérature française
— La recherche: méthodologie et outils
EAN 978 90 382 2466 4 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 120 pp.
Franse taal, letterkunde en cultuur n € 22,50

9 789038 224664
— 20 —

FRANS

Les liens logiques
Signaalwoorden vormen een belangrijk onderdeel van een vlot
geschreven tekst. Ze zorgen voor structuur en verbinden de zinnen
en paragrafen met elkaar. De Franse taal beschikt over een wijd palet
genuanceerde connectoren.
Dit boek biedt een overzicht van de meest voorkomende signaalwoorden die worden gebruikt om ideeën op een gestructureerde en
genuanceerde manier te formuleren. Ook zelfstandige naamwoorden
en werkwoorden komen daarbij aan bod. Door een gevarieerde
waaier aan oefeningen kunnen de signaalwoorden zelfstandig
worden ingeoefend.
Het boek richt zich tot Nederlandstalige studenten die Frans
studeren in het hoger onderwijs. De lijsten zijn opgedeeld in verschillende niveaus: van semi-gevorderd tot vergevorderd.

Inhoud
Signaalwoorden
n Zelfstandige naamwoorden en werkwoorden
n

Pluspunten
Studenten kunnen de signaalwoorden zelfstandig inoefenen
n Voor verschillende niveaus
n

Opleiding
Franse taal- en letterkunde, communicatie

Brunehilde Ammann, Amaury de Sart,
Laurence Swaelens en Griet Theeten zijn
verbonden aan de vakgroep Vertalen, tolken
en communicatie van de Universiteit Gent.

n

Brunehilde Ammann, Amaury de Sart, Laurence Swaelens
& Griet Theeten
Les liens logiques
EAN 978 94 014 6942 5 n September 2020
17cm x 24 cm n Paperback n ca. 160 pp.
Franse taal, letterkunde en cultuur n € 24,99

9 789401 469425
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FRANS

Lexique de base
Deze referentiewerken bevatten de basiswoordenschat Frans rond
journalistiek, actualiteit, communicatie en public relations. Ze zijn
uitermate geschikt voor jongeren en volwassenen die hun kennis
van de woordenschat en het vakjargon rond deze thema’s willen
uitbreiden.
Lexique de base du journalisme et de l’actualité richt zich tot
studenten journalistiek. Lexique de base de la communication et des
relations publiques is gericht op studenten communicatie en public
relations. Beide boeken zijn uiteraard ook uitermate geschikt als
naslagwerken voor professionals.

Inhoud
français – néerlandais
n néerlandais – français
n

Pluspunten
Basiswoordenschat Frans-Nederlands en woordenlijst
Nederlands-Frans
n Handig om geschreven documenten of geluidsfragmenten
te begrijpen
n Handig om documenten te vertalen, artikels op te stellen
of zelf het woord te nemen
n Selectie van woorden en uitdrukkingen op basis van
actuele teksten in het Frans
n

Opleiding
Communicatiemanagement, journalistiek,
communicatiewetenschappen, commerciële
communicatie, public relations

n

Leon Gillet was leraar aan het K.A. te
Landen. In de periode na zijn pensionering
publiceerde hij samen met Brigitte Luyten
een aantal boeken over Spaans en Frans,
zowel voor klassikaal gebruik als voor
zelfstudie.

Leon Gillet & Brigitte Luyten
Lexique de base du journalisme et de l’actualité
EAN 978 90 382 1261 6 n Verschenen
14,8cm x 21cm n Paperback n 138 pp.
Franse taal, letterkunde en cultuur n € 12,99

9 789038 212616

Leon Gillet & Brigitte Luyten
Lexique de base de la communication et des relations publiques
EAN 978 94 014 6937 1 n September 2020
14,8cm x 21cm n Paperback n ca. 100 pp.
Franse taal, letterkunde en cultuur n € 12,99

9 789401 469371
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Brigitte Luyten studeerde Romaanse
Filologie aan de KU Leuven. Zij werkt al
meer dan 30 jaar als lector Frans-Spaans
aan Hogeschool PXL en is ook actief in het
avondonderwijs als lerares Spaans bij CVO
VOLT.

GESCHIEDENIS

Boeddha, zijn leer en zijn gemeenschap
Het boeddhisme is zonder twijfel een van de grote wereldreligies.
In de tweeënhalf millennia die verstreken zijn sinds de geboorte van
de historische Boeddha, heeft zijn leer zich verspreid naar Zuid-,
Zuidoost- en Oost-Azië. Het boeddhisme heeft het filosofische en
religieuze leven van verschillende volkeren diepgaand beïnvloed of is
zelfs een integraal deel van hun traditionele cultuur geworden. Ook
in de Verenigde Staten en Europa is er steeds meer belangstelling
voor het boeddhisme.
In Boeddha, zijn leer en zijn gemeenschap wordt de geschiedenis
van het boeddhisme geschetst. Daarbij is er aandacht voor het
levensverhaal van de historische Boeddha, voor de filosofie van de
vroegste leer, en voor de filosofische en religieuze ontwikkelingen in
de verschillende gebieden waar de leer van de Boeddha verspreid
raakte. Ook de organisatie van het kloosterleven krijgt veel aandacht.
Het boek is aangevuld met een uitgebreide bibliografie.

Inhoud
De historische Boeddha
n De leer
n De gemeenschap
n

Pluspunten
Met een leidraad voor de uitspraak van
Indische en Chinese woorden
n Lijst van kaarten
n

Opleiding
Oosterse talen en culturen, wijsbegeerte, moraalwetenschappen,
archeologie, geschiedenis en kunstwetenschappen

n

Bart Dessein & Ann Heirman
Boeddha, zijn leer en zijn gemeenschap — Een inleiding
tot geschiedenis, filosofie en kloosterleven
EAN 978 90 382 1709 3 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 374 pp.
Oosterse religies n € 29,99

9 789038 217093
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Bart Dessein en Ann Heirman zijn beiden
professor Chinese taal en cultuur aan de
Universiteit Gent.

GESCHIEDENIS

China
In dit werk wordt de feitengeschiedenis van China aan de hand van
verschillende vormen van mobiliteit besproken.
In het deel ‘Interne mobiliteit’ wordt de geschiedenis van de Chinese
cultuur vanuit demografisch en economisch oogpunt besproken,
en wordt ingegaan op de sociale en politieke ontwikkelingen die
hiermee verbonden zijn. Het deel ‘Externe mobiliteit’ behandelt de
interactie van de Chinese cultuur met de culturen waar zij mee in
contact kwam. In het derde deel wordt de Chinese filosofie geïnterpreteerd in het licht van de algemene geschiedenis van China.
In de overvloed aan Chinese en westerse historische bronnen en
studies van de geschiedenis van China is dit boek een algemeen
basiswerk van de geschiedenis van de Chinese cultuur voor iedereen
die in het land geïnteresseerd is.

Inhoud
Geografische mobiliteit
n Economische mobiliteit
n Sociale mobiliteit
n Politieke mobiliteit
n Culturele mobiliteit
n Filosofische mobiliteit
n

Pluspunten
Doorspekt met citaten uit de klassiek-Chinese literatuur
n Bevat talrijke historische kaarten ter
verduidelijking van territoriale evolutie
n Bevat een bibliografie als leidraad voor verdere
lectuur, een algemene index van eigennamen
en een index van klassieke werken
n

Opleiding
Oosterse talen en culturen, geschiedenis, filosofie

n

Ann Heirman, Bart Dessein & Dominiek Delporte
China — Een maatschappelijke en filosofische geschiedenis
van de vroegste tijden tot de twintigste eeuw
EAN 978 94 014 6673 8 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 358 pp.
Buitenlandse talen, letterkunde en cultuur algemeen n € 29,99

9 789401 466738
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Ann Heirman, Bart Dessein en Dominiek
Delporte zijn alledrie werkzaam aan de
Universiteit Gent, vakgroep Talen en
Culturen van Zuid- en Oost-Azië.

GESCHIEDENIS

Een geschiedenis van België
Sinds de Histoire de Belgique van historicus Henri Pirenne zijn er
veel geschiedenissen van België geschreven. Dit boek verdient
zijn eigen plaats omdat het een diepgaande analyse koppelt aan
leesbaarheid. Het bundelt de inzichten uit het wetenschappelijk
onderzoek van de laatste decennia in een overzichtelijke en
toegankelijke tekst. De zorgvuldig uitgekozen illustraties geven
een inkijk in de sociale en politieke breuklijnen en de soms
verrassende gebeurtenissen in België.
Een geschiedenis van België is gegroeid uit het handboek voor
studenten van de UGent, maar is grondig herwerkt. Het is
geschikt voor iedereen die interesse heeft in de kleurrijke
geschiedenis van ons land.

Inhoud
België avant la lettre
n Van ancien régime naar moderne natiestaten
n De Belgische Revolutie en de triomf van de liberale natiestaat
n Kolonisatie en dekolonisatie van Congo
n België tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog
n België na 1950: tussen breuk en compromis
n

Pluspunten
Originele bronnen, historische kaarten en
cijfergegevens uit historisch onderzoek
n Literatuurverwijzingen voor thematische verdieping
n

Gita Deneckere is decaan van de faculteit
Letteren en Wijsbegeerte en hoogleraar
geschiedenis aan de Universiteit Gent.

Opleiding
Geschiedenis, archeologie, kunstwetenschappen,
taal- en letterkunde

n

Tom De Paepe is als assistent verbonden
aan de vakgroep Geschiedenis van de
Universiteit Gent.
Bruno De Wever is hoogleraar geschiedenis
aan de Universiteit Gent.

Gita Deneckere, Tom De Paepe & Bruno De Wever
Een geschiedenis van België
EAN 978 94 014 6130 6 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 400 pp.
Vaderlandse geschiedenis n € 29,99

9 789401 461306
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GESCHIEDENIS

Van Wilhelm II tot Gandhi en Mao
Geschiedenis is er niet enkel voor historici die zich thuis voelen in
stoffige archieven. Geschiedenis is er voor iedereen die de wereld
om zich heen wil begrijpen, voor iedereen die wil weten waar de
wortels liggen van de conflicten en problemen die de actualiteit
beheersen.
Van Wilhelm II tot Gandhi en Mao. Een historische inleiding tot de
eerste helft van de twintigste eeuw biedt een gestructureerd, helder
overzicht van de geschiedenis van de vorige eeuw. Naast klassieke
onderwerpen als de wereldoorlogen komt ook de geschiedenis van
de regio’s die vandaag de actualiteit domineren uitgebreid aan bod.
Dat maakt het een essentieel boek voor al wie een basiskennis van
de hedendaagse geschiedenis wil verwerven.

Inhoud
Het breukvlak van twee eeuwen en de
periode van de grote dreiging
n De Tweede Wereldoorlog
n De naweeën van de Tweede Wereldoorlog
n

Pluspunten
Boordevol prenten en kaarten

n

Opleiding
Journalistiek, communicatiemanagement,
geschiedenis, lerarenopleiding

n

Martine Smets is licentiate in de Heden
daagse Geschiedenis (Vrije Universiteit
Brussel) en Communicatiewetenschappen
(Universiteit Gent). Aan de Arteveldehoge
school doceert ze de vakken Europa en de
wereld, de ‘EU’ in de kijker en Actualiteit.
Daarnaast is ze opdrachthouder
duurzaamheid.
Aurèle Looman is licentiaat en geaggregeerde HSO in de Geschiedenis (Universiteit
Gent). Hij was onder meer leraar geschiedenis en is nog steeds wetenschappelijk
medewerker voor de lerarenopleiding
geschiedenis van de Universiteit Gent.

Martine Smets & Aurèle Looman
Van Wilhelm II tot Gandhi en Mao — Een historische inleiding
tot de eerste helft van de twintigste eeuw
EAN 978 94 014 6124 5 n Verschenen
21cm x 27cm n Paperback n 410 pp.
Mens en maatschappij algemeen n € 34,99

9 789401 461245
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GESCHIEDENIS

Een geschiedenis van de Europese
muziek tot 1900
Het vakgebied van de muziekgeschiedenis maakte recent een
ingrijpende evolutie door. Het is de hoogste tijd dat de verrassende
nieuwe inzichten van specialisten een ruimer publiek bereiken. Dit
boek geeft een update van de kennis over de Europese muziek
vanuit een cultuurhistorisch perspectief. De leidende gedachte is dat
muziek zich altijd heeft bewogen op het snijvlak tussen filosofie en
muzikale praktijk en aan die wisselwerking haar culturele betekenis
dankt.
Francis Maes gidst de lezer doorheen de veelzijdige muzikale
geschiedenis van het Europese continent en wijst onderweg op de
onmiskenbare schoonheid van bekende en minder bekende composities. Omdat het boek focust op de cultureel-historische aspecten
van muziek en muzieknotatie bewust achterwege laat, is het toegankelijk voor iedereen.

Inhoud
Ambitieus overzicht van de Europese muziek

n

Pluspunten
Een must voor elke muziekliefhebber

n

Opleiding
Geschiedenis, kunstwetenschappen

n

Francis Maes is professor in de musicologie
aan de Universiteit Gent, waar hij muziekgeschiedenis doceert. Hij was artistiek
directeur van het Festival van Vlaanderen
voor de afdelingen ‘Gent en de Historische
Steden’ en ‘Brussel-Europa’ en schreef
onder meer een boek over de geschiedenis
van de Russische muziek.

Francis Maes
Een geschiedenis van de Europese muziek tot 1900
EAN 978 94 014 5759 0 n Verschenen
24,5cm x 17cm n Hardback n 744 pp.
Muziekgeschiedenis n € 45,00

9 789401 457590
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GESCHIEDENIS

Gouden eeuwen
Tussen 1100 en 1600 vormden de Lage Landen één van de meest
verstedelijkte gebieden van Europa. Amsterdam, Antwerpen,
Brugge, Brussel, Doornik, Gent, ’s Hertogenbosch, Luik, Utrecht en
vele andere steden ontwikkelden zich tot bruisende economische
en culturele centra. De stedelijke middengroepen vervulden hierin
een centrale rol: deze kleine producenten en handelaars, die in
ambachten georganiseerd waren, maakten van de Lage Landen een
unieke regio.
Gouden Eeuwen benadert de kenmerken van deze stedelijke samenleving vanuit verschillende perspectieven: economie, samenleven,
politiek, religie, ruimtelijkheid, materiële cultuur en kennis. Niet één
stad wordt onder de loep genomen, maar het hele netwerk van
grote steden en kleine stadjes.

Inhoud
Sociale en historische achtergrond van de verstedelijking
n Onderwijs in de Lage Landen
n Vergelijking met de rest van Europa
n Identiteit in de stad
n

Pluspunten
Fascinerende afbeeldingen
n Zeer verhalend geschreven
n

Anne-Laure Van Bruaene doceert cultuurgeschiedenis van de vroegmoderne tijd aan
de Universiteit Gent.

Opleiding
Geschiedenis, neerlandistiek

n

Bruno Blondé doceert sociaal-economische
geschiedenis van de vroegmoderne tijd aan
de Universiteit Antwerpen.
Marc Boone doceert middeleeuwse
geschiedenis aan de Universiteit Gent.

Anne-Laure Van Bruaene, Bruno Blondé & Marc Boone (red.)
Gouden eeuwen — Stad en samenleving in
de Lage Landen, 1100-1600
EAN 978 90 382 2589 0 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 350 pp.
Regionale en stadsgeschiedenis n € 34,99

9 789038 225890
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GESCHIEDENIS

Historici en hun métier
Dit handboek presenteert een methode om kritisch om te gaan
met de overvloed aan informatie waarmee we vandaag geconfronteerd worden, en met de projectie van deze situatie naar een
ver en nabij verleden. In het eerste deel worden een aantal cruciale
vragen beantwoord. Hoe zoek je bijvoorbeeld naar bronnen? En hoe
benader je bronnen kritisch, niet het minst wanneer ze tegenstrijdige
informatie bevatten?
In het tweede deel wordt ingegaan op de historische synthese, en
meer bepaald op de manier waarop het verleden in de loop der
eeuwen voorgesteld is door verschillende samenlevingen. Ook de
ontwikkeling van de ‘geschiedenis’ als autonoom wetenschapsgebied komt aan bod. De vraag wordt dan: in welke mate hebben
ideologische, politieke en filosofische overtuigingen mee gestalte
gegeven aan het beeld van het verleden?
Historici en hun métier presenteert een methode die niet enkel bruikbaar is voor beoefenaars van de geschiedenis, maar bij uitbreiding
ook voor vele onderzoekers uit de mens- en sociale wetenschappen.

Inhoud
De bron, de bouwstof voor de kennis van het verleden
n Technische analyse van de bron
n De historische bewijsvoering: van klassiek
historisme naar interdisciplinariteit
n De historische synthese of het specifieke van historische kennis
n

Pluspunten
Veel illustraties

n

Opleiding
Geschiedenis, archeologie, taal- en letterkunde, Afrikaanse talen
en culturen, Oosterse talen en culturen, Oost-Europese talen
en culturen, politieke wetenschappen, sociologie, wijsbegeerte,
kunstwetenschappen, moraalwetenschappen, criminologische
wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen

n

Marc Boone
Historici en hun métier — Een inleiding tot de historische kritiek
EAN 978 90 382 2528 9 n Verschenen
16 cm x 24,5cm n Hardcover n 372 pp.
Geschiedenis algemeen n € 24,99

9 789038 225289
— 29 —

Marc Boone is gewoon hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit
Gent. Hij doceerde als gastprofessor aan
de Université de Bourgogne (Dijon) in
2000, aan de École des Hautes Études
et Sciences Sociales (Parijs) in 2005 en
aan de Sorbonne (Parijs) in 2007. In 2006
bekleedde hij een binnenlandse Francqui
leerstoel aan de ULB (Brussel). Hij verricht
onderzoek over stadsgeschiedenis en over
de sociaal-politieke geschiedenis van de
Bourgondische periode.

GESCHIEDENIS

Studiepakket De weg naar een federaal land /
De komst van de massademocratie
Dit pakket van twee handboeken biedt een algemeen en multidisciplinair overzicht van de geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden
en van het huidige België, met aandacht voor de Europese context.
De weg naar een federaal land legt uit hoe België evolueerde van
een eenheidsstaat naar een federale staat tegen de achtergrond
van belangrijke sociaaleconomische, maatschappelijke en partijpolitieke ontwikkelingen. De komst van de massademocratie biedt een
oriënterende geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden van de late
middeleeuwen tot de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, toen
de weg naar de massademocratie geplaveid werd.

Inhoud
Geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden en België
n Ontwikkeling van democratie, partijen en zuilen
n Het federaliseringsproces
n

Pluspunten
Multidisciplinair
n Overzichtswerk
n

Opleiding
Communicatiemanagement, geschiedenis, politieke wetenschappen

n

Eric Van de Casteele
De weg naar een federaal land
EAN 978 94 014 5390 5 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 242 pp.
Geschiedenis algemeen n € 23,00

9 789401 453905
Eric Van de Casteele is docent geschiedenis
en actualiteit aan de Arteveldehogeschool.
Hij was voordien als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de KU
Brussel en was medewerker van Knack. In
2008 ontving hij Het Gouden Lampje, de
mediaprijs van de Leuvense Universitaire
Werkgroep Literatuur en Media.

Eric Van de Casteele
De komst van de massademocratie
EAN 978 90 382 1796 3 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 253 pp.
Geschiedenis algemeen n € 23,00

9 789038 217963

Studiepakket
EAN 978 94 014 5391 2 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 495 pp.
Geschiedenis algemeen n € 45,00

9 789401 453912
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GESCHIEDENIS

Typologie en heuristiek van de bronnen voor
de geschiedenis van de middeleeuwen
De geschiedenis van de middeleeuwen fascineert al generaties lang
vele onderzoekers. Om meer te weten over de gedragingen, de
leefwereld en de ideeën van de middeleeuwse mannen en vrouwen,
beschikt de historicus over een brede waaier aan geschreven
bronnen. Deze teksten zijn vaak mondelinge tradities die via
onrechtstreekse getuigenissen op schrift werden gesteld. Deze
bronnen zijn doorgaans moeilijk te vinden en te interpreteren.
Dit boek bespreekt de methodes om deze bronnen op te sporen
en analyseert de verschillende soorten teksten waarover we nu nog
beschikken om de geschiedenis van de Nederlanden en omstreken
te reconstrueren.
De lezer wordt vertrouwd gemaakt met de voornaamste geschreven
bronnen uit de West-Europese middeleeuwen. De auteurs wijzen
op de mogelijkheden en beperkingen die de studie hiervan met zich
meebrengt.

Inhoud
Over de orale tegenhanger van het geschreven woord
n Geschreven bronnen uit de middeleeuwen:
geen vanzelfsprekendheid
n Beknopt overzicht van repertoria en zoekinstrumenten
voor de studie van de middeleeuwen
n Typologie van de middeleeuwse geschreven bronnen
n

Steven Vanderputten is hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit
Gent. Zijn specialisatie is de sociale en
religieuze geschiedenis van de volle
middeleeuwen.

Pluspunten
Concrete methodes om middeleeuwse bronnen
op te sporen en te bestuderen
n Overzicht van de voornaamste bronnen uit
de West-Europese middeleeuwen
n

Jelle Haemers doceert politieke en sociale
geschiedenis van hoofdzakelijk de late
middeleeuwen aan de KU Leuven.

Opleiding
Geschiedenis

n

Tim Soens is hoofddocent middeleeuwse
geschiedenis en ecologische geschiedenis
aan de Universiteit Antwerpen.
Jeroen Puttevils is docent middeleeuwse
geschiedenis aan de UAntwerpen. Hij doet
onderzoek naar de laatmiddeleeuwse en
zestiende-eeuwse Nederlanden.
Steven Vanderputten, Jelle Haemers, Tim Soens & Jeroen Puttevils
Typologie en heuristiek van de bronnen voor de geschiedenis
van de middeleeuwen
EAN 978 94 014 6128 3 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 216 pp.
Middeleeuwen n € 22,50

9 789401 461283
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GESCHIEDENIS

Wereldgeschiedenis
Wereldgeschiedenis is groots. Groots omdat het tijdsperspectief
en de ruimtelijke dimensie ongemeen breed zijn, omdat het aantal
thema’s binnen de wereldgeschiedenis vrijwel oneindig is, omdat
de bronnen over en de kennis van de wereldgeschiedenis onoverzichtelijk lijken, en omdat het analytische instrumentarium om deze
informatie te begrijpen heel divers is.
Deze inleiding reikt de hulpmiddelen aan die nodig zijn om het grote
verhaal van de menselijke reis te kunnen lezen en begrijpen. Ze leert
dat wereldgeschiedenis geen totaalverhaal is, maar een perspectief,
een manier van kijken, van denken en van doen.
Dit boek gaat in op het waarom, wat en hoe van de hedendaagse
wereldgeschiedenis. De auteur stelt grote vragen over de wereldgeschiedenis, en bij uitbreiding de wereld van vandaag.
Dit boek laat de lezer aan de hand van tien parallelle en geïntegreerde historische verhalen en een uitgebreide literatuurwijzer
kennis maken met de ongemeen boeiende wereld van de menselijke
geschiedenis.

Inhoud
Wereldgeschiedenis: een geschiedenis van de wereld?
n Een menselijke wereld, een natuurlijke wereld
n Een agrarische, politieke, goddelijke wereld
n Een gescheiden wereld: The West and The Rest
n Een globale en gepolariseerde wereld
n Een wereld in stukken: eenheid en fragmentatie
n

Pluspunten
Hulpmiddel om inzicht te krijgen in de menselijke geschiedenis
n Overzicht van het onderzoek naar wereldgeschiedenis
n Literatuurwijzer voor verdiepende studie
n

Opleiding
Archeologie, toegepaste taalkunde, wijsbegeerte, geschiedenis,
moraalwetenschappen, oosterse talen en culturen,
politieke wetenschappen, Afrikaanse talen en culturen

n

Eric Vanhaute
Wereldgeschiedenis — Een inleiding
EAN 978 90 382 1898 4 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 230 pp.
Geschiedenis algemeen n € 24,99

9 789038 218984
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Eric Vanhaute is hoogleraar economische en sociale geschiedenis en wereld
geschiedenis aan de Universiteit Gent,
en publiceert vooral over rurale geschiedenis. Hij is hoofd van de onderzoeksgroep Wereldgeschiedenis: Communities/
Comparisons/Connections. Hij gaf les
en deed onderzoek aan het Fernand
Braudel Center in Binghamton, de
Universiteit Utrecht, het Netherlands
Institute for Advanced Studies in
Wassenaar, de University of California in
Berkeley, het Institut für Wirtschafts- und
Sozialgeschichte in Wenen, het Institute for
Social Economy and Culture van Peking
University, The Weatherhead Institute van
Harvard University and Re:Work Research
Center van Humboldt Universität.
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De grote onleesbare
‘Hij leerde zijn volk lezen.’ Met deze gevleugelde woorden eerde
Vlaanderen ooit zijn eerste volwaardige romanschrijver Hendrik
Conscience (1812-1883). Tegenwoordig is de publieke opinie minder
aardig voor de auteur van onder andere De Leeuw van Vlaenderen,
De Boerenkrijg en De loteling. Zijn oeuvre zou zelfs ronduit onleesbaar zijn.
In dit boek nodigen een vijftiental historici en literatuurwetenschappers de lezer uit om Consciences werk en meteen ook zijn kwalijke
reputatie te ‘her-denken’.

Inhoud
Sociale en geschiedkundige context
n Receptie van Hendrik Conscience
n Herdenkingen en nalatenschap van Conscience
n Filmadaptaties
n

Pluspunten
Interessante achtergrond van Conscience
n Verschillende nieuwe perspectieven
n

Opleiding
Literatuurgeschiedenis, literatuurwetenschappen,
Nederlandse letterkunde

n

Kris Humbeeck is gewoon hoogleraar
moderne Nederlandstalige letterkunde aan
de Universiteit Antwerpen.
Kevin Absillis is docent moderne
Nederlandstalige letterkunde eveneens
verbonden aan de Universiteit Antwerpen.
Janneke Weijermars is universitair docent
Moderne Nederlandse Letterkunde aan de
Rijksuniversiteit Groningen.

Kris Humbeeck, Kevin Absillis & Janneke Weijermars
De grote onleesbare — Hendrik Conscience herdacht
EAN 978 90 382 2624 8 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 350 pp.
Letterkunde n € 39,99

9 789038 226248
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Fris je kennis van het Nederlands op
Met een grondige beheersing van het Nederlands kom je overal goed voor de dag.
Deze reeks, die voortkomt uit het gekende Handboek en Werkboek Nederlands,
helpt het taalgebruik van studenten hoger onderwijs terug op te krikken.
Naast een stevige opfrissing van grammatica en spelling leert de student zijn woordenschat uitbreiden aan de hand van verschillende thema’s. In het nieuw samen
gestelde deel over schrijfstijl laten de auteurs zien hoe de student een degelijke
tekst schrijft voor zijn specifieke doelpubliek.
De theorie wordt uitgelegd met talloze voorbeelden, en de student kan zichzelf
testen met de vele oefeningen die in de boekjes zijn voorzien. Dankzij het nieuwe
formaat zijn de boeken makkelijk te hanteren en kun je, afhankelijk van de noden
van jouw studenten, ervoor kiezen om een of meerdere boeken in je lessen te
gebruiken.

Inhoud
Grammatica
n Spelling
n Woordenschat
n Schrijfstijl
n Copywriting
n

Liesbet De Vuyst doceert Nederlands
in de opleiding Journalistiek van de
Arteveldehogeschool.
Danielle De Smet studeerde Germaanse
filologie aan de Universiteit Gent en
doceerde jarenlang Nederlands aan de
opleiding Communicatiemanagement van
de Arteveldehogeschool.

Pluspunten
n Veel oefeningen en voorbeelden
n Schrijftips
n Apart boekje per onderdeel
n Makkelijk hanteerbaar
n Updates en oplossingen digitaal beschikbaar
Opleiding
Communicatie, journalistiek

n
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Liesbet De Vuyst & Danielle De Smet
Fris je grammatica op

Liesbet De Vuyst & Danielle De Smet
Spijker je spelling bij

EAN 978 94 014 6281 5 n September 2020
17cm x 24cm n Paperback n ca. 70 pp.
Schrijfvaardigheid n € 9,99

EAN 978 94 014 6282 2 n September 2020
17cm x 24cm n Paperback n ca. 150 pp.
Schrijfvaardigheid n € 14,99

9 789401 462815

9 789401 462822

Liesbet De Vuyst & Danielle De Smet
Breid je woordenschat uit

Liesbet De Vuyst & Danielle De Smet
Schaaf je schrijfstijl bij

EAN 978 94 014 6420 8 n September 2020
17cm x 24cm n Paperback n ca. 100 pp.
Schrijfvaardigheid n € 12,50

EAN 978 94 014 6421 5 n September 2020
17cm x 24cm n Paperback n ca. 200 pp.
Schrijfvaardigheid n € 12,50

9 789401 464208

9 789401 464215
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Schrijven: van verslag tot eindwerk
do’s & don’ts
Een eindwerk schrijven is voor veel studenten een nachtmerrie.
Onsamenhangende inhoud, gedrochten van zinnen, draken van taalfouten, chaotische opmaak, … Tussen ‘helder in het hoofd’ en ‘helder
op papier’ ligt een lange weg, en zonder een betrouwbare gids met
veel aandacht voor detail wordt het algauw een zattemansgang die
eindigt in de goot.
Schrijven: van verslag tot eindwerk geeft een antwoord op verschillende vragen die opduiken tijdens het schrijfproces. Hoe begin
je bijvoorbeeld te schrijven? Hoe moet je correct verwijzen naar
bronnen? Welke stijl moet je hanteren? Hoe breng je structuur aan in
je ideeën? Welke vormgeving en opmaak zijn verplicht?
Deze handleiding is vooral een praktisch naslagwerk waarmee
studenten uit het hoger onderwijs elke schrijfopdracht tot een goed
einde kunnen brengen. De nieuwe, uitgebreide digitale schrijfhulp
maakt academisch schrijven bovendien ook leuk en interactief.

Inhoud
Bezin voor je begint
n Overwin je schrijfangst in vijf stappen
n Deel je eindwerk correct in en refereer zoals het hoort
n Formuleer je ideeën juist
n Structureer je ideeën duidelijk
n Lay-out aantrekkelijk
n

Pluspunten
n Met digitale schrijfhulp en instructiefilmpjes
n Interactieve oefeningen en handige extra’s voor zowel
student als docent op het platform eCampusLearn
n Schrijfwijzer voor een kwaliteitsvol eindwerk
n Geïllustreerd door Herr Seele en ingeleid door Roos Van Acker
Opleiding
Alle opleidingen die beoordeeld worden met academische
papers, bachelorproeven of masterproeven

n

Leen Pollefliet
Schrijven: van verslag tot eindwerk – do’s & don’ts
EAN 978 94 014 5259 5 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 328 pp.
Grammatica, lexicografie, rijmboeken, schrijfhulp, taalvaardigheid n € 29,99

9 789401 452595
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Leen Pollefliet is als hoofdlector
Communicatie verbonden aan de
Universiteit Gent (Faculteit Ingenieurs
wetenschappen en Architectuur) en traint er
al bijna dertig jaar ingenieurs studenten in
communicatieve vaardigheden. Ze ontwikkelde een succesvolle communicatieleerlijn en begeleidt studenten die verslagen,
bachelor- en masterproeven schrijven.
Daarnaast geeft ze regelmatig gastcolleges
over scripties schrijven en over presenteren
aan andere universiteiten en aan verschillende hogescholen.

NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE

SOS schrijven
Welk vak je ook doceert, je kunt er niet meer omheen: studenten
kunnen niet meer schrijven. Maar het gaat om meer dan kennis van
grammatica en spelling: ook degelijk opzoekingswerk, bronnotatie,
opbouw van alinea’s en opmaak zijn onontbeerlijk. Studenten die
een paper of eindproef moeten schrijven, worstelen vaak met wat
van hen verwacht wordt.
Eindwerkexpert Leen Pollefliet gooit bachelorstudenten met
SOS schrijven een reddingsboei toe. Aan de hand van de BETERmethode laat ze studenten zien hoe ze het best aan een onderzoek
beginnen, hoe ze correct refereren en hoe ze een tekst duidelijk
opbouwen, schrijven en opmaken.
SOS schrijven is een houvast voor studenten die niet weten hoe ze
eraan moeten beginnen of die moeite hebben met een of meerdere
onderdelen van het schrijfproces, maar ook voor wie die laatste
extra punten wil scoren.

Inhoud
Inhoud en onderzoek
n De juiste informatie vinden
n Bronvermelding
n Tekstplan opstellen
n Schrijven
n Bijlage over gepaste communicatie per e-mail
n

Pluspunten
n Helder overzicht
n De essentie
n Duidelijke voorbeelden
n Concrete tips
n Checklist
Opleiding
Alle opleidingen die beoordeeld worden met academische
papers, bachelorproeven of masterproeven

n

Leen Pollefliet
SOS schrijven: een helder, vlot en foutloos verslag volgens
de BETER-methode
EAN 978 94 014 6007 1 n September 2020
13cm x 21cm n Paperback n ca. 100 pp..
Schrijfvaardigheid n € 12,50

9 789401 460071
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Leen Pollefliet is als hoofdlector
Communicatie verbonden aan de
Universiteit Gent (Faculteit Ingenieurs
wetenschappen en Architectuur) en traint
er al bijna dertig jaar ingenieursstudenten in
communicatieve vaardigheden. Ze ontwikkelde een succesvolle communicatieleerlijn en begeleidt studenten die verslagen,
bachelor- en masterproeven schrijven.
Daarnaast geeft ze regelmatig gastcolleges
over scripties schrijven en over presenteren
aan andere universiteiten en aan verschillende hogescholen.
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Werken met taaltaken
in de lessen NT2
In het taalonderwijs is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor behoefte
gericht werken. Dankzij de methode van Ilse Gesquière, Elisabeth Devisch en Ester
Dewil is het mogelijk om binnen een klasgroep te differentiëren en elke student aan
zijn of haar eigen rol en taalbehoeften te laten werken.
Het pakket bevat voor elke rol meerdere functionele taaltaken die gebaseerd zijn
op de nieuwe opleidingsprofielen. De taaltaken zitten niet vast in een handboek
maar vormen afzonderlijke pakketjes. Zo kunnen de studenten hun persoonlijke rol
oefenen in reële taalgebruikssituaties. Om hun zelfstandigheid te vergroten, zijn
er leerversterkers (zoals een spiekkaart, woordenboekje en grammaticaboekje)
en evaluatiefiches. Het leerproces van elke student kan nauwgezet bijgehouden
worden in een gebruiksvriendelijke portfolio. Op die manier kan de lesgever begeleiding op maat aanbieden. De docent heeft zowel het docenten- als het studentenpakket nodig.

Inhoud
Studentenmap met twintig taaltaken
n Portfolio
n Woorden- en grammaticaboekje
n Online luisterfragmenten
n Evaluatiefiches en spiekkaart
n Docentenmap met een handleiding, observatiefiches,
een jaarvorderingsplan

Ilse Gesquière, Elisabeth Devisch en Ester
Dewil hebben jarenlange ervaring als lesgever NT2 aan het CVO Brussel.

n

Pluspunten
Elke student kan werken aan zijn eigen rol en taalbehoeften

n

Opleiding
Alle opleidingen Nederlands voor anderstaligen

n
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Ilse Gesquière, Elisabeth Devisch & Ester Dewil
Werken met taaltaken in de lessen NT2
— Niveau A1 — Studenten

Ilse Gesquiere, Elisabeth Devisch & Ester Dewil
Werken met taaltaken in de lessen NT2
— Niveau A1 — Docenten

EAN 978 94 014 6579 3 n pakket n 21cm x 27cm
Taal BVE-sector (= MBO + volwassenen educatie) n € 24,00

EAN 978 94 014 6581 6 n pakket n 21cm x 27cm
Taal BVE-sector (= MBO + volwassenen educatie) n € 16,00

9 789401 465793

9 789401 465816

Ilse Gesquière, Elisabeth Devisch & Ester Dewil
Werken met taaltaken in de lessen NT2
— Niveau A2 — Studenten

Ilse Gesquiere, Elisabeth Devisch & Ester Dewil
Werken met taaltaken in de lessen NT2
— Niveau A2 — Docenten

EAN 978 94 014 6580 9 n pakket n 21cm x 27cm
Taal BVE-sector (= MBO + volwassenen educatie) n € 24,00

EAN 978 94 014 6582 3 n pakket n 21cm x 27cm
Taal BVE-sector (= MBO + volwassenen educatie) n € 16,00

9 789401 465809

9 789401 465823
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Verhaal en verbeelding
In de jaren dertig van de twintigste eeuw legde Michael Bachtin
de basis voor de historische studie van de narratieve verbeelding.
Zijn ‘historische poëtica’ spitste zich toe op de verbeeldingsconstructies die hij tijdruimten of chronotopen noemde. Dit boek is een
poging om de theoretische inzichten en suggesties van Bachtin
te systematiseren en te verrijken met recentere theorieën uit de
literatuurwetenschap.
De aandacht gaat daarbij naar de kern van het chronotoopconcept,
namelijk het ‘denken in beelden’ en het feit dat tijdsconcepten bij
zulke denkprocessen een hoofdrol spelen. Chronotopen kan men op
drie verbeeldingsniveaus aan het werk zien: dat van de narratieve
gebeurtenissen en situaties, de globale processen op het niveau van
de plotruimte, en dat van de impliciete wereldbeelden en ideologieën. Verhaal en verbeelding geeft een overzicht van chronotopen
op elk van die niveaus, en brengt zo de voornaamste tendensen in
de ontwikkeling van de westerse verhaalcultuur ter sprake.

Inhoud
De bouwstenen van de narratieve verbeelding
n Tijdsconcepten en chronotopen
n Plotruimte en moraal in de westerse verhaalcultuur
n

Pluspunten
Verrijkt Bachtins chronotoopconcept met
recente literatuurtheorieën
n Bespreking van de narratieve verbeelding op verschillende niveaus
n Systematisch
n Rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden uit
de westerse literatuurgeschiedenis
n

Opleiding
Taal- en letterkunde, geschiedenis, archeologie, OostEuropese talen en culturen, kunstwetenschappen

n

Bart Keunen
Verhaal en verbeelding — Chronotopen in de westerse verhaalcultuur
EAN 978 94 014 6971 5 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 170 pp.
Literatuurwetenschap n € 14,99

9 789401 469715
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Bart Keunen doceert Europese literatuurgeschiedenis, vergelijkende literatuur
wetenschap en literaire sociologie aan
de Universiteit Gent.

OVERIGE TALEN

A Ver…
Deze twee handboeken, die voortbouwen op elkaar, geven een praktische inleiding op de morfologie, syntaxis, wijzen en tijden van de
Spaanse taal. Het eerste deel bespreekt de Spaanse woordsoorten
en het tweede de Spaanse zinsstructuren. Elk boek is voorzien van
een uitgebreide reeks oefeningen, die studenten helpen om de stof
in te studeren.
De twee boeken zijn volgens hetzelfde stramien opgebouwd.
Eerst leren de studenten woordsoorten en zinsstructuren in alle
vormen en toepassingen te observeren aan de hand van verschillende, zorgvuldig geselecteerde fragmenten uit Spaanse en LatijnsAmerikaanse teksten, telkens voorzien van de gepubliceerde
Nederlandse vertaling. Vervolgens worden alle vormen stelselmatig
in kaart gebracht en wordt het gebruik geïllustreerd aan de hand van
invuloefeningen, met authentieke, idiomatische en communicatieve
voorbeeldzinnen.
Deze reeks is in de eerste plaats opgesteld voor studenten vertaler,
tolk en communicatie.

Inhoud
Theorie met oefeningen
n Nederlandse vertaling van Spaanse grammaticale termen
n Sleutels
n

Pluspunten
Beknopte metataal
n Authentiek materiaal
n Alle voorbeelden en oefeningen zijn voorzien van
de Nederlandse gepubliceerde vertaling
n

Opleiding
Spaanse taalkunde, vertalen, tolken en communicatie

n

Anna Vermeulen
A ver... Deel 1 — Spaanse woordsoorten. Handboek met oefeningen
EAN 978 94 014 5681 4 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 210 pp.
Spaanse taal, letterkunde en cultuur n € 22,50

Anna Vermeulen is werkzaam aan de
faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de
Universiteit Gent, in de vakgroep Vertalen,
Tolken en Communicatie.
Patricia Vandenbulcke is verbonden aan de
faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de
Universiteit Gent.

9 789401 456814

Patricia Vanden Bulcke
A ver… Deel 2 — Spaanse zinsstructuren. Handboek met oefeningen
EAN 978 90 382 2421 3 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 224 pp.
Spaanse taal, letterkunde en cultuur n € 22,50

9 789038 224213
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Grammatica van het Afrikaans
Sinds de democratische verkiezingen in Zuid-Afrika in 1994 zijn de
culturele en academische banden tussen Zuid-Afrika en Vlaanderen
aangehaald en is de belangstelling voor het Afrikaans in Vlaanderen
sterk toegenomen. In het academiejaar 2007-2008 werd aan de
Universiteit Gent dan ook gestart met het vak ‘Afrikaans: Taal- en
Letterkunde’. Grammatica van het Afrikaans is een direct uitvloeisel
van dat initiatief.
Deze grammatica is bedoeld voor Nederlandstaligen die Afrikaans
willen leren. Het boek bevat een woordenlijst en een uitgebreide inleiding over de geschiedenis van Zuid-Afrika en het
ontstaan en de kenmerken van het Afrikaans. De grammatica
werd samengesteld met de hulp van twee vooraanstaande ZuidAfrikaanse taalgeleerden: Wannie Carstens (Noordwes-Universiteit,
Potchefstroomkampus) en Alfred Jenkinson (Universiteit van die
Vrystaat, Bloemfontein).

Inhoud
Geschiedenis van Zuid-Afrika en het Afrikaans
n Uitspraak
n Spelling
n Woordsoorten
n Syntactische constructies
n Woordenschat
n

Pluspunten
Woordenlijst
n Uitgebreide inleiding over de geschiedenis
van Zuid-Afrika en het Afrikaans

Annelies Verdoolaege is licentiate in
de Germaanse filologie en doctor in de
Afrikaanse talen en culturen. Ze werkt in
de vakgroep Afrikaanse Talen en Culturen
van de Universiteit Gent als postdoctoraal
wetenschappelijk medewerker.

n

Opleiding
Taal- en letterkunde, Afrikaanse talen en culturen

n

Jacques Van Keymeulen is licentiaat in de
geschiedenis en doctor in de Germaanse
filologie. Hij is verbonden aan de vakgroep
Taalkunde van de Universiteit Gent en
doceert er historische taalkunde en variatielinguïstiek. Beiden zijn verantwoordelijk voor
het partim ‘Taalkunde van het Afrikaans’ in
het vak ‘Afrikaans: Taal- en Letterkunde’.

Jacques Van Keymeulen & Annelies Verdoolaege
Grammatica van het Afrikaans
EAN 978 94 014 6925 8 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 162 pp.
Grammatica, lexicografie, rijmboeken, schrijfhulp, taalvaardigheid n € 22,99

9 789401 469258
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Ich hätte eine Frage …
Op basis van jarenlange ervaring hebben Carine De Pau, Bea
Paelman en Daniela Dora een methode uitgebouwd om Duits aan te
leren op maat van hogeschoolstudenten.
Er wordt ingezoomd op beroepsgerichte inhouden, zoals de juiste
taal voor telefoneren en e-mails en informatie over de economie,
toerisme en producten van Duitstalige landen. De verwerving van
beroepsgerichte woordenschat is geordend per thema en werd
opgemaakt aan de hand van realistische situaties en de leefwereld
van de student. De grammatica wordt uitgelegd aan de hand van
helder beeldmateriaal en activerende oefeningen, met speciale
aandacht voor het oefenen van conversaties. Dankzij het online
oefentool en de ondersteunende powerpoints wordt de leerstof tot
leven gebracht.
Door de actuele inhoud die aansluit bij de noden en interesses van
studenten is dit een helder hand- en oefenboek om de Duitse taal
onder de knie te krijgen.

Inhoud
Inleiding
n Uitgebreide lijst met woordenschat
n

Pluspunten
Met informatie over het gebruik van woordenboeken

n

Opleiding
Duitse taalkunde, bedrijfskunde, office management,
communicatie, human resource management

n

Carine De Pau & Bea Paelman
Ich hätte eine Frage … — Deutsch im geschäftlichen Bereich
– interaktives Lehrwerk

Carine De Pau is lector aan de
Arteveldehogeschool.

EAN 978 90 382 2635 4 n Verschenen
21,5cm x 27,5cm n Paperback n 202 pp.
Duitse taal, letterkunde en cultuur n € 19,99

Bea Paelman is verbonden aan de vakgroep
Taalkunde van de Universiteit Gent.
Daniela Dora is verbonden aan de afdeling
Duits van de Universiteit Gent.

9 789038 226354

Carine De Pau, Bea Paelman & Daniela Dora
Ich hätte eine Frage … — Wortschatz, Redemittel, Grammatik
EAN 978 90 382 2634 7 n Verschenen
27,5cm x 22cm n Map n 86 pp.
Duitse taal, letterkunde en cultuur n € 19,99

9 789038 226347
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Leergrammatica Bijbels-Hebreeuws
Voor iemand die geïnteresseerd is in de Bijbel of het jodendom is
een goede kennis van het Bijbels-Hebreeuws onontbeerlijk. Het is
namelijk onmogelijk om werkelijk te begrijpen wat in de Bijbel staat,
als je de taal van de Hebreeuwse Bijbel niet meester bent. Ook
vertalingen schieten op dat vlak tekort. Het Hebreeuwse taaleigen is
gewoon te verschillend van het Nederlandse.
Het aanleren van een taal die zo afwijkend is, kan een uitdaging of
een struikelblok zijn. Daarom is deze leergrammatica op een speciale
manier ontworpen. De tekst is zo geschreven en vorm gegeven dat
studenten de stof zo efficiënt mogelijk kunnen instuderen. Geen
overbodige details dus, maar precies wat je moet weten om zelf met
de Hebreeuwse Bijbel aan de slag te gaan.
Met deze eigentijdse grammatica wordt het heel aangenaam om
Bijbels-Hebreeuws te leren lezen en begrijpen.

Inhoud
Schrift & klankleer
n Vormleer
n Syntaxis
n

Pluspunten
Visueel overzichtelijk

n

Opleiding
Theologie
n Cursus Bijbels Hebreeuws

Klaas A.D. Smelik is gewoon hoogleraar
aan de Universiteit Gent, Vakgroep Talen en
Culturen.

n

Karolien Vermeulen werkt aan de
Universiteit Antwerpen.

Klaas A.D. Smelik & Karolien Vermeulen
Leergrammatica Bijbels-Hebreeuws
EAN 978 90 382 1679 9 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 204 pp.
Buitenlandse talen, letterkunde en cultuur algemeen n € 29,99

9 789038 216799
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OVERIGE TALEN

Manual de expresión escrita en español
Het Manual de expresión escrita en español laat studenten Spaans
kennismaken met taalstructuren die frequent gebruikt worden in
academische en professionele teksten in het Spaans, zoals papers,
onderzoeksrapporten, verslagen en professionele brieven. Het bestaat
uit een theorieboek, een oefenboek voor internationale, Engelstalige
studenten en een oefenboek voor Nederlandstalige studenten.
Het theorieboek besteedt onder andere aandacht aan argumentatiestructuren, revisietechnieken en strategieën om progressief
complexere zinnen te bouwen. Het biedt daarnaast ook een handig
repertorium van kant-en-klare zinsstructuren voor onderzoeksrapporten en brieven. In de praktijkboeken worden deze technieken en
structuren intensief ingeoefend, aan de hand van vertaal-, invul- en
reviseeroefeningen, en korte schrijfopdrachten.
Het Manual de expresión escrita en español is geschikt voor gevorderde studenten Spaans (niveau B2-C1).

Patrick Goethals (coord.), Carine De Groote, Renata
Enghels, Jasper Vandenberghe & Ana Ibáñez Moreno
Manual de expresión escrita en español
— Técnicas de escritura para estudiantes universitarios (B2-C1)
EAN 978 90 382 1766 6 n Verschenen n 17cm x 24,5cm n Paperback n 294 pp.
Spaanse taal, letterkunde en cultuur n € 24,99

9 789038 217666

Patrick Goethals (coord.), Carine De Groote, Renata
Enghels, Jasper Vandenberghe & Ana Ibáñez Moreno
Manual de expresión escrita en español
— Libro de actividades para estudiantes anglófonos (B2-C1)
EAN 978 90 382 1908 0 n Verschenen n 17cm x 24,5cm n Paperback n 330 pp.
Spaanse taal, letterkunde en cultuur n € 24,99

9 789038 219080

Patrick Goethals (coord.), Carine De Groote, Renata
Enghels, Jasper Vandenberghe & Ana Ibáñez Moreno
Manual de expresión escrita en español
— Libro de actividades para estudiantes neerlandófonos
EAN 978 90 382 1767 3 n Verschenen n 17cm x 24,5cm n Paperback n 330 pp.
Spaanse taal, letterkunde en cultuur n € 24,99

9 789038 217673
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Patrick Goethals, Carine De Groote,
Renata Enghels, Jasper Vandenberghe en
Ana Ibáñez Moreno zijn Nederlands- en
Spaanstalige universitaire docenten en
assistenten die deze intensieve methode
ontwikkeld hebben op basis van hun jarenlange ervaring met opleidingen Spaanse
schrijfvaardigheid. Zij steunen hierbij op
eigen en bestaand onderzoek over de
didactiek van het Spaans, de Spaanse taal
en de Spaanse schrijfstijl.

OVERIGE TALEN

Nieuwe Spaanse grammatica
Nieuwe Spaanse grammatica is een volledig nieuwe uitgave
van het standaardwerk van de Spaanse grammatica voor een
Nederlandstalig publiek. Er wordt enige voorkennis verwacht
van de gebruiker. Zoals voorheen is de spraakkunst in hoofdzaak
beschrijvend.
Het boek bestaat uit een basis van hedendaagse teksten als lectuur
en bijkomende mondelinge getuigenissen of kranten- en tijdschrift
artikels als gegevensbron. Deze publicatie bevat inzichten die
gepubliceerd werden in twee recente standaardiserende grammaticale bronnen (Nueva Gramática de la Lengua Española, 2009 en de
Diccionario panhispánico de dudas, 2005).
Iedere Nederlandstalige die zich wil verdiepen in de uitgebreide
facetten van de fundamentele Spaanse taalstudie zet dit boek best
op zijn boekenplank.

Inhoud
Elke woordsoort helder uitgelegd
n Letters en klanken
n Woordvorming
n Woordvolgorde
n

Pluspunten
Standaardwerk
n Aandacht voor bijzondere problemen in
verband met het Spaanse werkwoord
n Hedendaagse voorbeelden
n

Jacques De Bruyne was emeritus professor
aan de Universiteit Gent en professor aan
de Universiteit Antwerpen. Verder was
hij directeur van het Instituto de Estudios
Hispánicos, lid van de Real Academia
Española, erelid van de Real Academia de
Jurisprudencia en correspondent van de
Academia Norte Americana de la lengua
Española. Daarnaast bouwde hij een academische carrière uit in andere vakgebieden:
hij was doctor in de rechten en licentiaat
in het zeevaartrecht, het notariaat en de
criminologie.

Opleiding
Spaanse taalkunde, vertalen, tolken en communicatie

n

Jacques De Bruyne
Nieuwe Spaanse grammatica
EAN 978 90 382 2171 7 n Verschenen
17cm x 24cmn Hardback n 820 pp.
Spaanse taal, letterkunde en cultuur n € 70

9 789038 221717
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OVERIGE TALEN

Recht & criminaliteit woordenboek
Russisch-Nederlands/Nederlands-Russisch
Dit woordenboek bevat de Nederlandse vertaling of verklaring van
meer dan 1300 vaak gebruikte Russische termen en uitdrukkingen
uit de juridische sfeer en wetgevende praktijk. Het geeft een overzicht van algemene woorden en figuurlijke uitdrukkingen die vaak
voorkomen in de geschreven en gesproken rechtstaal.
Het correct gebruik van de termen wordt steeds geïllustreerd aan de
hand van voorbeelden, waarbij grammaticale en stilistische aantekeningen de bijzonderheden van het gebruik van Russische woorden
aantonen.
Het boek is bestemd voor Belgische en Nederlandse juristen, politiefunctionarissen, zakenlui en vertalers/tolken die de Russische rechtstaal beter willen leren begrijpen. Ook is het handig voor studenten
rechten, sociologie en filologie die hun loopbaan willen linken aan
Rusland.

Inhoud
Nederlandse vertaling van Russische
rechtstermen en uitdrukkingen
n Lijst met afkortingen van juridische termen
n

Pluspunten
Duidelijke voorbeeldzinnen
n Alle vakjargon
n Grammaticale aantekeningen om het gebruik beter te begrijpen
n

Opleiding
Slavistiek, recht, sociologie

n

Nina Basko, Pieter Breughe & Nele Ninclaus
Recht & criminaliteit woordenboek — Russisch-Nederlands/
Nederlands-Russisch
EAN 978 90 382 0310 2 n Verschenen
12cm x 16cm n Paperback n 218 pp.
Buitenlandse talen, letterkunde en cultuur algemeen n € 19,99

9 789038 203102
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OVERIGE TALEN

Russische grammatica
voor gevorderden
Dit leerboek bevat vijftien lessen met gegeneraliseerd theoretisch
materiaal over de moeilijkste aspecten van de Russische grammatica
en oefeningen om deze te verwerken en te activeren. De oefeningen
en de opdrachten in het boek zijn inhoudelijk verbonden aan actuele
en belangrijke maatschappelijke thema’s.
De lessen worden gradueel opgebouwd van makkelijk naar moeilijk.
Hetzelfde geldt voor de oefeningen. Het einde van elke les voorziet
oefeningen voor mondelinge communicatie waar de geziene leerstof
wordt geactiveerd.
Dit leerboek is bestemd voor gevorderde studenten Russisch en
voor vertalers.

Inhoud
Kwalificatie en classificatie van een voorwerp
n De benaming van een voorwerp, verschijnsel, persoon
n Uitdrukking van modale betekenissen
n Actieve en passieve constructies
n Formulering m.b.t. bijwoordelijke, bijvoeglijke
en verklarende bepalingen
n Directe en indirecte rede
n Formulering m.b.t. bepalingen van doel, voorwaarde, toegeving,
vergelijking, tegenstelling, hoeveelheid en causale bepalingen
n Formulering m.b.t. bepaling van tijd in een enkelvoudige
en samengestelde zin
n

Pluspunten
Biedt studenten Russisch een gradueel leertraject aan
n Bevat oefeningen bij elke les
n Inclusief een lijst van Russische linguïstische termen
met vertaling naar het Nederlands
n

Opleiding
Oost-Europese talen en culturen, Russisch

n

Nina Basko & Olga Novitskaja
Russische grammatica voor gevorderden
EAN 978 90 382 1638 6 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 200 pp.
Buitenlandse talen, letterkunde en cultuur algemeen n € 24,99

9 789038 216386
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KLASSIEKERS

Great Books
Wat moet u weten van de Ilias van Homeros, de Aeneis, Van den vos
Reynaerde, Divina Commedia, en De Brief van de Vergiffenis van
al-Ma’arri? Waarom moet u toch Don Quichot, De prinses van Clèves,
Faust, The Portrait of a Lady, en Oorlog en vrede nog eens een
kans geven? En waarom moet u tickets boeken wanneer Hamlet en
Spoken op de affiche staan? Waar draait het om in die boeken? En is
de film niet beter?
De auteurs tonen op meeslepende wijze waarom deze titels nog
altijd belangrijk zijn, en hoe u de liefde voor deze boeken kunt overbrengen naar uw studenten.

Inhoud
Great Books en canonisering
n Ilias, Aeneis, De Brief van de Vergiffenis, Van den vos Reynaerde,
Divina commedia, Don Quichot, Hamlet, De prinses van Clèves,
Faust, Oorlog en vrede, The Portrait of a Lady, Spoken
n

Pluspunten
De mooiste boeken aanstekelijk besproken
n Korte, maar heldere teksten die vooral de liefde
voor het lezen bijbrengen
n

Opleiding
Letterkunde, secundair onderwijs

n

Koen De Temmerman is onderzoeksprofessor aan de Vakgroep Letterkunde,
afdeling Latijn & Grieks van de Universiteit
Gent. Hij is gespecialiseerd in antieke
fictieliteratuur en publiceerde o.m. Crafting
Characters. Heroes and Heroines in the
Ancient Greek Novel (Oxford University
Press 2014).
Alexander Roose doceert Franse literatuur
aan de Universiteit Gent en doet nu vooral
onderzoek naar de Franse renaissance- en
barokliteratuur.

Koen De Temmerman & Alexander Roose (red.)
Great Books — Houden van beroemde boeken
EAN 978 90 382 2628 6 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 320 pp.
Literatuur n € 24,99

9 789038 226286
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KLASSIEKERS

Great Plays
Waarom zijn theaterstukken van grote meesters als Seneca,
Shakespeare, Pedro Calderón de la Barca en Racine vandaag nog
relevant? Wat maakt dat stukken als Elkerlijc, De rovers en Freule
Julie het nog steeds goed zouden doen op de planken? Of wat wilde
men precies kwijt tijdens het Iraans passiespel? En wat maakt van
Samuell Beckett’s Eindspel nu precies zo’n krachtige theatertekst?
De auteurs bieden op deze en andere vragen een antwoord door op
een heldere manier duidelijk te maken waarom eeuwenoude toneelstukken nog regelmatig opgevoerd worden in moderne theaters, en
hoe je de liefde voor drama kunt overbrengen naar je studenten.

Inhoud
Great Plays en canonisering
n Trojaanse vrouwen, Elckerlijc, De koopman van Venetië, Het leven
een droom, Phèdre, De rovers, Freule Julie, de Ta’ziyeh, Eindspel.
n

Pluspunten
De beroemdste theaterstukken aanstekelijk besproken
n Korte, heldere teksten die de liefde voor het theater bijbrengen
n

Opleiding
Letterkunde, secundair onderwijs

n

Koen De Temmerman is onderzoeksprofessor aan de vakgroep Letterkunde, afdelingen Latijn & Grieks van de Universiteit
Gent. Hij is gespecialiseerd in antieke
fictieliteratuur en publiceerde o.m. Crafting
Characters. Heroes and Heroines in the
Ancient Greek Novel (Oxford Univerisity
Press 2014).
Alexander Roose doceert Franse literatuur
aan de Universiteit Gent en doet nu vooral
onderzoek naar de Franse renaissance- en
barokliteratuur.
Julie Van Pelt is onderzoekster aan de
vakgroep Letterkunde, afdeling Grieks,
en bestudeert performance in het vroegByzantijnse rijk vanuit het oogpunt van
christelijke heiligenliteratuur.
Koen De Temmerman
Great Plays — Houden van beroemde toneelstukken
EAN 978 90 382 2652 1 n Verschenen
17 x 24cm n Paperback n 306 pp.
Theater-, film- en televisiewetenschap n € 24,99

9 789038 226521
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KLASSIEKERS

Great Poems
Wat verklaart het succes van de mysterieuze Griekse dichteres
Sappho? Wat is er zo geniaal en vooruitstrevend aan De natuur der
dingen van Lucretius? En is het de moeite waard om de gedichten
van Hadewijch te helezen? Praat mee over al deze taalwonderen en
laat jezelf in verleiding brengen om steeds meer (over) gedichten te
lezen. Bovendien: neem je studenten mee op een meeslepende route
langs de mooiste literatuur.
Twaalf specialisten en literatuurliefhebbers maken je wegwijs in de
begeestering van de dichtkunst. Ze laten de mooiste passages tot
je spreken, geven gedichten klank en betekenis via uitleg over de
context en geven tal van verwijzingen naar film, literatuur en muziek.

Inhoud
Toegankelijke analyses van de belangrijkste gedichten
uit de literatuurgeschiedenis

n

Pluspunten
De mooiste gedichten aanstekelijk besproken
n Korte, maar heldere teksten die vooral de liefde voor
het lezen bijbrengen
n

Opleiding
Letterkunde, secundair onderwijs

n

Alexander Roose doceert Franse literatuur aan de Universiteit Gent. Zijn recentste
publicaties gaan voornamelijk over de
Franse renaissance en barokliteratuur.
Koen De Temmerman is onderzoeksprofessor aan de Vakgroep Letterkunde,
afdeling Latijn & Grieks van de Universiteit
Gent. Hij is gespecialiseerd in antieke
fictieliteratuur en publiceerde o.m. Crafting
Characters. Heroes and Heroines in the
Ancient Greek Novel (Oxford University
Press 2014).
Julie Van Pelt is onderzoekster aan de
Vakgroep Letterkunde, afdeling Grieks,
en bestudeert performance in het vroegByzantijnse rijk vanuit het oogpunt van
christelijke heiligenliteratuur.
Alexander Roose, Koen De Temmerman & Julie Van Pelt (red.)
Great Poems — Houden van beroemde gedichten
EAN 978 90 382 2651 4 n December 2020
17cm x 24cm n Paperback n ca. 320 pp.
Literatuur n € 24,99

9 789038 226514
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LITERAIRE REEKSEN

Literatuur in Vlaanderen
Tussen 1900 en 1950 tekenden zich in de Vlaamse literatuur verschillende tendensen af. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog is een
groot aantal auteurs en literaire teksten langzaamaan vergeten,
doorgaans ten onrechte. Met de reeks Literatuur in Vlaanderen
brengen letterkundigen Els van Damme en Yves T’Sjoen die werken
opnieuw onder de aandacht.
Met de Gedichten van Wies Moens (1898-1982) wordt de humanitairexpressionistische poëzie van de Vlaamse dichter weer voor het
voetlicht gebracht. Het vroege werk getuigt nog van een idealistisch
geloof in gelijkheid en pacifisme, dat later overschaduwd zal worden
door een ‘volksnationalistisch’ en fascistisch gedachtegoed. Moens
was politiek actief in de rechts-katholieke vleugel van de Vlaamse
Beweging en richtte in 1931 samen met onder meer Joris Van
Severen het Verdinaso op.
Firmin van Hecke (1884–1961) behoort met zijn klassieke poëzie tot
de groep rond De Boomgaard en Het Roode Zeil. In 1912 verscheen
zijn debuut Verzen. De volgende jaren bewerkte de dichter de
bundel en voegde talrijke gedichten toe. De vermeerderde uitgaven
zijn in 1925 en 1936 verschenen onder de titel Gedichten.

Inhoud
Vlaams literair erfgoed
n Poëzie en proza van voor de Tweede Wereldoorlog
n

Pluspunten
Ontdek interessante en historisch belangrijke Vlaamse auteurs

n

Opleiding
Literatuurgeschiedenis, literatuurwetenschappen,
Nederlandse letterkunde

n

Yves T’Sjoen is als hoofddocent verbonden
aan de vakgroep Letterkunde van de
Universiteit Gent en als buitengewoon
hoogleraar aan het Departement Afrikaans
en Nederlands van de Universiteit
Stellenbosch. Hij is gespecialiseerd in
moderne poëziestudie, editiewetenschap en
Afrikaanse literatuur.

Yves T’Sjoen & Els van Damme
Wies Moens — Expressionistisch dichtwerk
EAN 978 94 014 5912 9 n Verschenen
14cm x 22cm n Paperback n 176 pp.
Letterkunde n € 24,99

9 789401 459129

Els van Damme is doctor in de letterkunde
en is bestuurslid van de Gentse onderzoeksgroep Teksteditie Literatuur in Vlaanderen.

Yves T’Sjoen & Els van Damme
Firmin Van Hecke — Gedichten
EAN 978 94 014 6708 7 n Verschenen
14cm x 22cm n Paperback n 148 pp.
Letterkunde n € 24,99

9 789401 467087
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LITERAIRE REEKSEN

Literaire reeksen in de kijker
In onze literaire reeksen verschijnen monografieën en thematische
bundels die het resultaat zijn van zowel individuele studies als van
samenwerkingen tussen wetenschappers die werkzaam zijn in de
taal- en letterkunde.
In de SEL-reeks verschijnen de boekpublicaties van het
Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (UGent/VUB). Het
centrum voert onderzoek uit naar de experimentele traditie in de
Nederlandse literatuur sinds het einde van de negentiende eeuw
tot vandaag. De focus ligt op literatuur die afwijkt van de gangbare
conventies en op zoek gaat naar formele vernieuwing.
LLS, voluit Lage Landen Studies, is de reeks van de Internationale
Vereniging voor Neerlandistiek. In deze serie worden monografieën
en thematische bundels uitgegeven die resultaat zijn van zowel
individuele studies als van samenwerking tussen wetenschappers
die werkzaam zijn op het gebied van de neerlandistiek. De reeks
bevordert bestudering van de Nederlandse taal alsook literatuur en
cultuur van de Lage Landen in internationaal perspectief.

Inhoud
Taalkunde
n Letterkunde
n Thematische publicaties
n

Pluspunten
Bijdragen van (academische) specialisten
n Peer review
n

Opleiding
Taal- en letterkunde

n

Lars Bernaerts, Bart Van der Straeten, Hans Vandevoorde
& Tom Van Imchoot
Legendes van de literatuur
EAN 978 94 014 4468 2 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 144 pp.
Taal- en letterkunde n € 29,99

9 789401 444682

Desiree Schyns, Philippe Noble
Lage Landen Studies 9 — Denken over poëzie en vertalen
EAN 978 94 014 6081 1 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 140 pp.
Taal- en letterkunde n € 29,99

9 789401 460811
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De auteurs zijn als taalkundigen of letterkundigen verbonden aan gerenommeerde
instellingen en universiteiten in binnen- en
buitenland.

Inhoud
ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING
Bank- en beurswezen in België56
Bedrijfseconomie 57
Boekhouden58
Economie als menswetenschap59
Economie ontrafeld: van vraag naar oplossing60
Economie vandaag 202061
Financieel management62
Financiële wiskunde63

HUMAN RESOURCES
De strijd om talent64
Personeel in goede handen 65
Rond leiderschap66
Vind de ware... medewerker67

ECONOMIE, MANAGEMENT
EN MARKETING
Integrale gevalstudie boekhouden68
Impactgedreven ondernemen69
Projecten begrijpen en organiseren70
Strategisch management71
Toerismecodex 72
Vennootschapsrecht in België73

ECONOMIE,
MANAGEMENT EN
MARKETING

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Bank- en beurswezen in België
Na de financiële crisis van 2007 twijfelt niemand nog aan de invloed
en complexiteit van het Belgische bank- en beurswezen. Maar hoe
werken onze kredietinstellingen? Wat zijn hun kerntaken? Hoe ziet
het financiële landschap er op dit moment uit?
Bank- en beurswezen in België beantwoordt deze fundamentele
vragen. Dit handboek geeft een overzicht van de belangrijkste
banken en financiële producten, zoals kredietkaarten en leningen.
De algemene werking en structuur van de beurs worden besproken,
maar ook concrete activiteiten zoals pensioensparen en de handel
in aandelen. De auteurs staven deze bespreking met recente cijfers
en feiten die speciaal zijn opgevraagd bij Febelfin, de Nationale Bank
van België en andere financiële instanties.
Bank- en beurswezen in België staat boordevol voorbeelden en is
helder geschreven. Het is op maat gemaakt voor studenten en geïnteresseerde lezers die voor het eerst kennismaken met de ingewikkelde wereld van bank en beurs.

Inhoud
De kredietinstellingen
n De activiteiten van de kredietinstellingen
n De beleggingsvormen
n De beurs
n

Pluspunten
Geïllustreerd met talrijke tabellen, grafieken en illustraties

n

Opleiding
Handelswetenschappen, bedrijfsmanagement,
bank- en verzekeringswezen

n

Harald De Muynck studeerde economie, is
docent in het hoger onderwijs en directeur
in het volwassenenonderwijs. Hij publiceerde de voorbije jaren handboeken over
tal van economische, financiële en juridische
onderwerpen.
Kevin De Muynck is Master of Laws in het
Economisch Recht en is jurist en schuld
bemiddelaar bij OCMW Halle.

Harald De Muynck & Kevin de Muynck
Bank- en beurswezen in België
EAN 978 94 014 5401 8 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 372 pp.
Geld-, bank-, krediet- en verzekeringswezen n € 29,99

9 789401 454018
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ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Bedrijfseconomie
Dankzij talrijke voorbeelden en een praktijkgerichte aanpak stelt dit
handboek de lezer in staat om de financiële situatie van een onderneming te beoordelen. Een eerste element in deze beoordeling is de
kosten- en opbrengstberekening. De auteur laat zien hoe de basisbegrippen van deze berekening de beleidsbeslissingen ondersteunen
en gaat in op de bepaling van de kostensoorten, het onderscheid
tussen constante en variabele kosten, de problematiek van de verdeling van de indirecte kosten, de kostenbeheersing, het verkoop- en
productieplan en een aantal investeringsvraagstukken.
Een tweede belangrijke factor is het financieringsprobleem. Dankzij
de handleiding voor een financiële analyse van de onderneming
kan de gebruiker de financiële situatie van het bedrijf begrijpen en
beoordelen. De meeste onderwerpen worden verduidelijkt door
middel van getallenvoorbeelden (breakeven-afzet, direct costing,
verschillenanalyse, ratio-analyse). Daarnaast krijgt de lezer enkele
goed uitgewerkte voorbeelden en probleemstellingen om de theorie
in de praktijk te oefenen.
Bedrijfseconomie is in eerste instantie te gebruiken als handboek in
het hoger onderwijs. Daarnaast is het een nuttig naslagwerk voor
iedereen die zich voor bedrijfseconomie interesseert.

Inhoud
Kosten- en opbrengstberekening ter
ondersteuning van beslissingen
n Financiering
n

Pluspunten
Veel illustratiemateriaal en praktijkgerichte oefeningen

n

Opleiding
Handelswetenschappen, bedrijfsmanagement,
sociaal werk, toegepaste informatica

n

Ivan De Cnuydt
Bedrijfseconomie 9de editie — Een inleiding
EAN 978 90 382 2592 0 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 236 pp.
Economie en bedrijf algemeen n € 29,99

9 789038 225920
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Ivan De Cnuydt studeerde economische
wetenschappen en ontwikkelingsplanning
en -economie aan de Universiteit Gent.
Hij is docent algemene economie aan de
Arteveldehogeschool.

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Boekhouden
Boekhouden laat de student kennismaken met de instrumenten en
principes van het dubbel boekhouden, de courante registraties in
een handelsonderneming, enkele boekingen verbonden aan vaste
activa en leningen op lange termijn, en ten slotte de verrichtingen bij
het einde van een boekjaar.
In dit handboek staat de ondersteuning van de student centraal.
De transparante en stapsgewijze opbouw, begrijpelijke taal, het
aangeven van leerdoelen na elk hoofdstuk en de vele voorbeelden
en oefeningen vergemakkelijken het leerproces. Bovendien krijgen
studenten en docenten online toegang tot het e-boek en allerlei
didactisch materiaal, zoals de oplossingen bij de oefeningen, extra
oefeningen met bijhorende oplossingen, bijkomende leerinhouden,
een presentatie en invulstaten in Excel.

Inhoud
Basisbegrippen en boekhoudinstrumentarium
n Aan- en verkopen van handelsgoederen, btw, personeelskosten
n Handelsverrichtingen met het buitenland
n Dubieuze vorderingen
n Vaste activa
n Leningen op meer dan een jaar
n Einde boekjaar: correctieboekingen,
resultatenverwerking, jaarrekening
n

Pluspunten
Online leerplatform voor studenten
n Breed aanbod aan extra didactisch materiaal voor docenten
n De leerinhoud is beheersbaar en gefocust
n Veel oefeningen

Crescentia Bonne is afgestudeerd als
licentiaat in de toegepaste economische
wetenschappen en tot op heden docente
aan de Hogeschool Gent, faculteit Bedrijf en
Organisatie en faculteit Natuur en Techniek.

Opleiding
Office management, toegepaste informatica, rechtspraktijk,
vastgoed, lerarenopleiding, marketing, toerisme

Karel Saenen was als docent en opleidingshoofd verbonden aan de opleiding toegepaste informatica van de KH Leuven (nu
UC Leuven-Limburg). Ook in bedrijfsomgevingen is hij actief geweest.

n

n

Crescentia Bonne & Karel Saenen
Boekhouden — Een kennismaking
EAN 978 94 014 6008 8 n Verschenen
21cm x 29,5cm n Paperback n 250 pp.
Economie en bedrijf algemeen n € 24,99

9 789401 460088
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Economie als menswetenschap
Wat is economie? Hoe zit economie in elkaar? En welke impact
hebben economische problemen op ons dagelijks leven?
Christophe Timbremont legt de kern en de context van deze vraagstukken bloot. Hij laat studenten kennismaken met economische
denkers als Tim Jackson, Thomas Piketty en Kate Raworth. Tegen
die theoretische achtergrond bespreekt hij onder meer de economische kringloop, belastingen en inkomens, individuele keuzes van
consumenten en producenten, maar ook het bekendste economische fenomeen: geld. Het boek roept kritische vragen op over ons
economisch systeem en de richtingen die het uitgaat.
Economie als menswetenschap staat vol voorbeelden, achtergrondinformatie, interessante links en uitgewerkte casussen. Het is op
maat gemaakt voor studenten en andere lezers die inzicht willen
krijgen in maatschappelijk-economische problemen en hun plaats
binnen de menswetenschappen.

Inhoud
Belastingen, inkomens en nationale rekeningen
n Het gedrag van de consument en producent
n Geldschepping, krediet, inflatie en index
n Cases: pensioenen, de huizenmarkt en de Europese schuldencrisis
n

Pluspunten
Specifieke voorbeelden en actuele casestudy’s
n Boordevol oefeningen en weblinks

Christophe Timbremont is docent aan de
Arteveldehogeschool. Naast economie
doceert hij er politicologie, arbeids- en
rechtssociologie.

n

Opleiding
Sociaal werk, toegepaste psychologie

n

Christophe Timbremont
Economie als menswetenschap
EAN 978 94 014 6136 8 n Verschenen
21cm x 27cm n Paperback n 276 pp.
Economie en bedrijf algemeen n € 29,99

9 789401 461368
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Economie ontrafeld:
van vraag naar oplossing
Wie een economische bril op heeft, ziet overal keuzes. Persoonlijke
keuzes, zoals een nieuwe job of een riskante belegging, maar ook
de relatie tussen die keuzes en productiecapaciteit, arbeidskracht
en andere factoren. Dit oefeningenboek economie laat toe om
die concepten grondig in te oefenen en de verbanden ertussen te
ontdekken.
Dit handboek werpt nieuw licht op vier concepten die centraal staan
in de economie: technologie, schaarste, voorkeuren en strategie. Die
complexe fenomenen worden gevat in wiskundige formules en principes waarmee studenten meteen aan de slag kunnen. Zo leren ze
bijvoorbeeld analyseren hoe markten werken en hoe overheidsmaatregelen de economie beïnvloeden. Ook specifieke markten, zoals de
arbeidsmarkt en de wisselmarkt, komen uitgebreid aan bod. Hieruit
vloeit de bespreking van een aantal vraagstukken omtrent economische groei en macro-economisch beleid voort.
Economie ontrafeld richt zich in de eerste plaats op studenten van
het hoger economisch onderwijs, maar is evengoed een gids voor
al wie de wiskundige bouwstenen van de economie wil begrijpen
en toepassen. Dankzij de talrijke oefeningen vormt het een ideaal
studietool.

Inhoud
Bouwstenen
n De marktwerking
n Overheidsoptreden
n Specifieke markten
n Economische groei en macro-economisch beleid
n

Pluspunten
Een heldere weergave van de nodige bouwstenen in elk hoofdstuk
n Volledig uitgewerkte oefeningen per topic
n Per domein aanvullende en samenvattende
oefeningen met oplossing
n Geschikt voor zelfstudie
n

Opleiding
Economie, handelswetenschappen

n

Trudo Dejonghe & Wim Van Opstal
Economie ontrafeld: van vraag naar oplossing
— Wegwijs met bouwstenen uit de economie
EAN 978 94 014 5397 4 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 206 pp
Wiskundige economie n € 24,99

9 789401 453974
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Trudo Dejonghe studeerde economische wetenschappen en geografie aan
de Universiteit Gent. Hij behaalde in
2001 zijn doctoraat aan dezelfde instelling. Momenteel is hij docent algemene
economie, internationale economie en
sporteconomie aan de KU Leuven Campus
Antwerpen.
Wim Van Opstal studeerde handelswetenschappen (Lessius Hogeschool) en economische wetenschappen (KU Leuven) en was
na zijn studies als assistent verbonden aan
de Lessius Hogeschool. Momenteel doceert
hij economie, sociaal beleid en sociaal
ondernemen aan de UC Leuven-Limburg en
is hij actief als adviseur voor sociale ondernemingen en socialprofitorganisaties.
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Economie vandaag 2020
Economie vandaag slaat een brug tussen economische theorie en
actualiteit. Op die manier is het een aantrekkelijk instrument om op
een gestructureerde wijze kennis van en inzicht in het economisch
leven en zijn samenhangen te verwerven. De auteurs besteden
uitgebreid aandacht aan thema’s zoals armoede, vergrijzing, milieu,
ontwikkeling, schuldgraad, enzovoort. Mede dankzij de medewerking van economische en financiële instanties zijn de meest recente
cijfers opgenomen en tot net voor de publicatie aangepast.
Het boek is gestructureerd rond tien belangrijke kernthema’s. Ieder
onderdeel staat op zich, maar kan door middel van een handig
register gemakkelijk met de andere modules in verband worden
gebracht. Door die gestructureerde aanpak leent het handboek zich
uitstekend tot zelfstudie. De student kan online de theorie oefenen
aan de hand van dynamische grafieken. Door de oefeningen en
online toetsen kan de student steeds zijn eigen vooruitgang in kaart
brengen.
Economie vandaag biedt de meest complete en uitgebalanceerde
inleiding tot het opleidingsonderdeel economie in het hoger
onderwijs.

Inhoud
Consumenten, producenten en prijsvorming
n Macro-economische grootheden
n Nationaal inkomen en werkgelegenheid
n Geld, monetair beleid en inflatie
n Internationaal betalings- en handelsverkeer
n Conjunctuur, groei en milieu en duurzame ontwikkeling
n

Pluspunten
n Nieuwe editie met uniek en recent cijfermateriaal
n Zelftoetsmodule voor studenten op www.economievandaag.be
n Docentenpakket met aanvullend materiaal op het platform
eCampusLearn
n Elektronische verrijking voor docent en student
Opleiding
Bedrijfsmanagement, communicatiemanagement,
toegepaste informatica, marketing, office management,
rechtspraktijk, sociaal werk, journalistiek, toerisme

n

Ivan De Cnuydt & Sonia De Velder
Economie vandaag 2020
EAN 978 94 014 6927 2 n Augustus 2020
21,5cm x 27,5cm n Paperback n ca. 380 pp.
Economie en bedrijf algemeen n € 32,50

9 789401 469272
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Ivan De Cnuydt studeerde economische
wetenschappen en ontwikkelingsplanning
en -economie aan de Universiteit Gent.
Sonia De Velder is licentiaat in de bedrijfseconomische wetenschappen aan de
Universiteit Gent.
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Financieel management
Financieel management houdt zich bezig met twee belangrijke
soorten beslissingen: financieringsbeslissingen en investeringsbeslissingen. In eerste instantie gaat dit boek in op de inhoud en de
analyse van de voornaamste boekhoudkundige rapporteringsstaten.
Vervolgens komen de financieringskeuze van ondernemingen en de
basisprincipes van de kostprijsanalyse en de investeringsanalyse aan
bod.
De auteur opteert in dit werk bewust voor een gecombineerde
aanpak vanuit bedrijfseconomisch, juridisch en financieel oogpunt.

Inhoud
Financiële verslaggeving
n Financiële analyse
n Financieringskeuze
n Kostprijsanalyse
n Investeringsanalyse
n

Pluspunten
Ideaal basishandboek voor financieel management
n Theoretische benadering aangevuld met tal van voorbeelden
n Dankzij oefeningen kan de student de verworven kennis
meteen testen
n

Opleiding
Bedrijfsmanagement, economie, financieel management

n

Harald De Muynck
Financieel management
EAN 978 94 014 6127 6 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 272 pp.
Bedrijfseconomie n € 29,99

9 789401 461276
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Harald De Muynck studeerde economie, is
docent in het hoger onderwijs en directeur
in het volwassenenonderwijs. Hij publiceerde de voorbije jaren handboeken over
tal van economische, financiële en juridische
onderwerpen. Als geen ander brengt De
Muynck telkens weer complexe materie in
een leesbare synthese samen.
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Financiële wiskunde
Financiële wiskunde is een standaardwerk dat studenten wegwijs
maakt in financiële berekeningen. Essentieel is het eerste deel over
intrestberekening, waarin enkelvoudige en samengestelde intrest, de
equivalente rentevoet, discontoberekening en het centraliseren van
schulden aan bod komen. De volgende delen bespreken annuïteiten,
financiering met leningen, levensverzekeringswiskunde en tot slot
het werken met rekenbladprogramma’s.
Elk deel wordt afgesloten met een oefeningenreeks. Daarnaast
wordt er online aanvullend materiaal aangeboden: rekenen met
Excel, boeiende lectuur, wiskundige opfrissing en extra oefeningen
met oplossingen.

Inhoud
Intrestberekening
n Annuïteiten
n Leningen
n Elementaire levensverzekeringswiskunde
n Financiële berekeningen online
n

Pluspunten
Online materiaal en oefeningen beschikbaar

n

Opleiding
Bedrijfsmanagement, economie en bedrijfswetenschappen,
Young Professionals uit de financiële sector, actuariaat

n

Christa Sys, doctor in de Toegepaste
Economische Wetenschappen (Universiteit
Gent), is verbonden aan de Universiteit
Antwerpen, departement Transport en
Ruimtelijke Economie en aan de Hogeschool
Gent, faculteit Bedrijf en Organisatie. Zij
doceerde jarenlang het opleidingsonderdeel
financiële wiskunde in het avondonderwijs.
Karine Van Biesen, licentiaat Economische
Wetenschappen (Universiteit Gent), is
verbonden aan de Hogeschool Gent,
faculteit Bedrijf en Organisatie. Zij doceert
economie en financieel rekenen en staat
voor deze opleidingsonderdelen ook in voor
het afstandsleren en het monitoraat.

Christa Sys & Karine Van Biesen
Financiële wiskunde — Met uitwerking in Excel
EAN 978 94 014 6932 6 n September 2020
21cm x 29,5cm n Paperback n ca. 270 pp.
Wiskundige economie n € 34,99

9 789401 469326
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De strijd om talent
Employer branding is een krachtig wapen in de war for talent. Wil je
het juiste talent aantrekken voor je organisatie? Dan heb je nood aan
inzichten over hoe je jezelf als werkgever aantrekkelijk kan maken én
kan onderscheiden van de rest.
In de praktijk nemen organisaties hierover vaak beslissingen uit de
losse pols en op basis van intuïtie. Nochtans reikt het wetenschappelijk onderzoek over employer branding heel wat bruikbare tips aan.
De auteurs bieden je met dit boek een gefundeerde aanpak voor
je bedrijf. De e-tool en inspirerende praktijkvoorbeelden helpen je
concreet op weg.
De strijd om talent helpt je om je bedrijf in de kijker te zetten en zo
talent aan te trekken. Dit boek is onmisbaar voor elke werkgever.

Inhoud
Wat is employer branding?
n Bouwstenen van een aantrekkelijk en onderscheidend
employer brand
n Wat brengt employer branding op?
n Een evidencebased stappenplan voor employer branding
n Interne branding
n Externe branding
n Succesfactoren en valkuilen
n

Pluspunten
Praktische handleiding voor studenten en professionals
n Evidencebased
n Bijhorende tool beschikbaar op digitaal platform
n

Opleiding
Bedrijfsmanagement, office management, bedrijfsorganisatie,
psychologie, personeelsmanagement

n

Eveline Schollaert is doctor in de
Psychologie. Sinds 2013 is zij verbonden
aan de Hogeschool Gent als lector en
onderzoeker binnen het vakgebied
HRM en organisatieontwikkeling, bij de
vakgroep Commerciële Economie en
Ondernemerschap.
Greet Van Hoye is docent Human Resource
Management aan de Universiteit Gent.
Verder is ze lid van de Editorial Board van
het tijdschrift Personnel Assessment and
Decisions.

Eveline Schollaert, Greet Van Hoye, Bart Van Theemsche
& Gerd Jacobs
De strijd om talent — Employer branding in theorie en praktijk
EAN 978 94 014 4328 9 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 200 pp.
Marketing n € 22,50

9 789401 443289
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Bart Van Theemsche is Master in de
Toegepaste Economische Wetenschappen
en sinds 2008 als lesgever-onderzoeker
verbonden aan de Faculteit Bedrijf en
Organisatie van Hogeschool Gent. Ook is hij
erkend Kerntalenten-analist.
Gerd Jacobs behaalde een MBA General
Management aan de Vlerick Business
School. Zij is lector aan de Hogeschool Gent
en specialiseerde zich binnen het domein
van Marketing en Strategie.
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Personeel in goede handen
Goed personeelsbeleid, Human Resource Management (HRM), is
in veel arbeidsorganisaties een belangrijk onderdeel van het strategisch beleid geworden. Vanuit organisatieperspectief is er nood
aan breed inzetbaar en adequaat opgeleid personeel dat probleemloos inspeelt op veranderingen binnen en buiten de organisatie.
Daarnaast doelt het medewerkersperspectief, behalve bestaanszekerheid en materiële welstand, vooral op zingeving en ontplooiing in
de werkomgeving. Het doel van succesvol HRM is dan ook om beide
perspectieven zo op elkaar af te stemmen dat zowel de individuele
medewerkers als de organisatie meerwaarde ervaren.
Personeel in goede handen geeft een overzicht van verschillende
basismodellen en -begrippen van HRM, telkens vergezeld van talrijke
voorbeelden en oefeningen.
Dit basishandboek richt zich op studenten in een professionele
bacheloropleiding en toekomstige HR-medewerkers en wil hen
voorzien van een visie op en een eerste kennismaking met de
verschillende domeinen van HRM.

Inhoud
Definitie en basisbegrippen HRM
n Basismodellen HRM
n Rekrutering, selectie, introductie en onthaal
n Beoordelen, evalueren en belonen
n Ontwikkeling en uitstroom
n

Pascal Roskam is maatschappelijk assistent
en socioloog. Hij is als lector/onderzoeker
verbonden aan de faculteit Mens en Welzijn
van de Hogeschool Gent.

Pluspunten
Oefeningen en casestudy’s bij elk hoofdstuk
n Overzichtbare tabellen en rijk illustratiemateriaal
n

Opleiding
Sociaal werk, facilitair management, bedrijfsorganisatie

n

Pascal Roskam
Personeel in goede handen
— Basishandboek Human Resource Management
EAN 978 94 014 6031 6 n September 2020
17cm x 24cm n Paperback n ca. 270 pp.
Personeel en organisatie n € 29,99

9 789401 460316
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Rond leiderschap
Leiderschap is een fenomeen dat de mens waarschijnlijk al vanaf zijn
ontstaan heeft beziggehouden, en er is dan ook al veel zin en onzin
over geschreven. In Rond leiderschap neemt HR-professional en
voormalig leidinggevende Patrick Vermeren je mee op zijn zoektocht
naar wetenschappelijk onderbouwde modellen over het leiden van
mensen.
Vermeren geeft op een heldere en overtuigende manier antwoorden
op de centrale vragen in dit boek: wat is een goede leidinggevende
stijl en hoe spelen leidinggevenden in op de motivatie van werk
nemers? Hij focust daarbij op de interpersoonlijke cirkel als een van
de weinige wetenschappelijke modellen waarover wereldwijd veel
consensus bestaat.
Met dit tegelijk theoretische en praktische naslagwerk slaat
Vermeren de broodnodige brug tussen academici en consulenten.

Inhoud
Definitie van leiderschap
n Evolutie in het denken over leiderschap
n De interpersoonlijke cirkel als integratief model
n Acht stijlen in de praktijk
n Stijlflexibiliteit bij beslissen, vergaderen en taken toevertrouwen
n Over motivatie
n Leiderschap aanleren
n

Pluspunten
n Evidencebased
n Theoretische visie
n Praktische adviezen
n Bron van inspiratie
Opleiding
Personeelswerk, handelswetenschappen, bedrijfskunde,
hotelmanagement, sociaal werk, psychologie (vak
personeelsmanagement), postgraduaat bedrijfskunde,
sociale wetenschappen, bedrijfsorganisatie,
toegepaste psychologie, bedrijfspsychologie

n

Patrick Vermeren
Rond leiderschap — De brug tussen wetenschap en praktijk
EAN 978 90 382 2292 9 n Verschenen
22,5cm x 22,5cm n Hardback n 624 pp.
Management algemeen n € 55

9 789038 222929
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Patrick Vermeren is een HR-professional
die voluit de kaart van evidencebased HR
trekt. Hij is gespecialiseerd in leiderschap,
individuele coaching en het faciliteren van
groepen. Hij startte zijn carrière als leidinggevende in diverse bedrijven (banksector
en autosector). Vermeren ontwikkelde een
passie voor leren en wetenschap. Vooral
de psychologie, de gedragsbiologie en
de neurobiologie boeien hem erg. Hij is
erg begaan met het evenwicht tussen het
bedrijfsbelang (productiviteit en rentabiliteit) en het welzijn van de werknemers.
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Vind de ware... medewerker
Steeds meer organisaties beseffen dat hun menselijk kapitaal hun
voornaamste competitief voordeel vormt. De selectie van nieuwe
personeelsleden is dan ook een belangrijke sleutel tot succes. Maar
zowel uit de literatuur als uit het werkveld blijkt dat bedrijven vaak
te weinig expertise hebben op vlak van selectie van nieuwe mede
werkers. Het selecteren van talent is namelijk geen evidente klus.
Vind de ware… medewerker fileert het selectieproces van het voortraject tot ‘onboarding’. Het boek geeft naast een overzicht van
de bestaande selectietechnieken antwoorden op vragen als: is de
selectietechniek die je wil gebruiken betrouwbaar? Hoe oordeel je
correct? En wat zijn de valkuilen in het proces?
De auteurs bieden gefundeerd advies voor een vlotte en gedegen
aanpak, gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen, en aangevuld
met inspirerende voorbeelden uit het werkveld.

Inhoud
Helder overzicht van selectietechnieken en hun kenmerken
n Vertaling van onderzoeksmateriaal naar praktijkrelevant verhaal
n Talrijke cases uit verscheidene sectoren
n

Pluspunten
Praktijkrelevante handleiding
n Eenvoudig en grondig onderbouwd model
n Inspirerende voorbeelden
n Handige tips
n Heldere schema’s en illustraties
n

Opleiding
Bedrijfskunde, bedrijfsorganisatie, handelswetenschappen,
personeelswerk

n

Eveline Schollaert is doctor in de
Psychologie. Sinds 2013 is zij verbonden
aan de Hogeschool Gent als lector en
onderzoeker binnen het vakgebied
HRM en organisatieontwikkeling, bij de
vakgroep Commerciële Economie en
Ondernemerschap.
Bart Van Theemsche is Master in de
Toegepaste Economische Wetenschappen
en sinds 2008 als lesgever-onderzoeker
verbonden aan de Faculteit Bedrijf en
Organisatie van Hogeschool Gent. Ook is hij
erkend KernTalenten-analist.
Gerd Jacobs behaalde een MBA General
Management aan de Vlerick Business
School. Zij is lector aan de Hogeschool Gent
en specialiseerde zich binnen het domein
van Marketing en Strategie.

Eveline Schollaert, Bart Van Theemsche & Gerd Jacobs
Vind de ware... medewerker — Juist selecteren in theorie en praktijk
EAN 978 94 014 5887 0 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 204 pp.
Personeel en organisatie n € 22,50

9 789401 458870
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Integrale gevalstudie boekhouden
In tegenstelling tot andere boeken in het vakgebied, geeft Integrale
gevalstudie boekhouden een inzicht in de ‘globale’ transactiestromen binnen een onderneming. De bedoeling van dit werkboek is
de boekhouding van een fictief bedrijf bij te houden voor de maand
december en vervolgens het boekjaar af te sluiten.
Integrale gevalstudie boekhouden is het resultaat van een samenwerking tussen een team van gebruikers, lectoren van diverse
hogescholen, vormingscentra en praktijkmensen. Het is een ideale
aanvulling op de gebruikelijke boekhoudpakketten die in een KMO
aangewend worden.

Inhoud
Aankoop- en verkoopverrichtingen
n Bank- en kasverrichtingen
n Diverse verrichtingen
n De BTW-maandaangifte en de IC-opgave
n De maandelijkse centralisatie
n Het grootboek
n Eindejaarsverrichtingen
n

Pluspunten
Praktijkgericht handboek

n

Opleiding
Bedrijfsmanagement, toegepast bedrijfsbeleid

Jos Frederix is belastingconsulent.

n

Rob Frederix is Master in Business
Administration, licentiaat handels- en financiële wetenschappen, gegradueerde boekhouden–informatica en boekhoudkundig
expert. Hij is deeltijds als lector verbonden
aan de Provinciale Hogeschool Limburg. Zijn
onderwijsopdrachten en publicaties situeren
zich vooral in het domein van het Toegepast
bedrijfsbeleid.
Dave Hendriks is directeur Financiën en
Facilitair beheer aan de hogeschool PXL in
Limburg.

Jos Frederix, Rob Frederix & Dave Hendriks
Integrale gevalstudie boekhouden
EAN 978 90 382 1764 2 n Verschenen
21cm x 30cm n Paperback n 34 pp.
Accountancy en administratie n € 24,99

9 789038 217642
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Impactgedreven ondernemen
Het uitgangspunt van een sociale onderneming is de creatie van
sociale meerwaarde. Tegelijkertijd moeten ze, alleen al om te overleven, ook oog hebben voor economische en financiële aspecten. De
auteurs ontwikkelden een businessmodel dat de sociale en economische doelstellingen integreert. Met dit werkboek kan je dan ook aan
de slag om een Impact Driven Business Modelling toe te passen op
je eigen sociale onderneming.

Inhoud
Voedingsbodem van sociaal ondernemerschap
n Naar een impactgedreven businessmodel
n Verankering van sociale doelstellingen
n

Pluspunten
Hoe een impactgedreven businessmodel te gebruiken voor
je sociale onderneming
n Businessmodel met oog voor zowel sociale als financiële
doelstellingen
n Geïllustreerd met verschillende cases
n

Opleiding
Bedrijfsmanagement, economie, marketing

n

Pol Bracke werkt sinds 2012 binnen de
Hogeschool Gent aan onderzoeksprojecten
inzake sociaal ondernemen. Hij specialiseerde zich in arbeidsmarkt en HR-thema’s,
in sociaaleconomische onderwerpen en in
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Tom Van Wassenhove is binnen de
Hogeschool Gent sinds 2001 vooral actief
in de context van management- en ondernemerschapsonderwijs, onder meer als
lector strategische planning en ERP. Op het
gebied van onderzoek was hij betrokken
bij onderzoeksprojecten rond Sociaal
Ondernemerschap in Vlaanderen en rond
Zorgbouw.

Pol Bracke & Tom Van Wassenhove
Impactgedreven ondernemen — Aan de slag
met sociale businessmodellen
EAN 978 90 382 2451 0 n Verschenen
16cm x 24cm n 146 pp.
Economie en bedrijf algemeen n € 24,99

9 789038 224510
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Projecten begrijpen en organiseren
Projectmanagement wordt vaak in één woord genoemd met ‘grote
projecten’ en ICT-projecten. Maar ons leven zit vol allerlei kleine en
grote projecten, gaande van de verbouwing van je huis, over een
huwelijksfeest tot de projecten waarmee je op je werk te maken
krijgt. We realiseren ons vaak niet dat ook deze projecten een plan
van aanpak verdienen, en gooien er ons enthousiast – maar vaak
onwetend – in.
An Gaublomme en Rudi Madalijns bieden een kader aan iedereen
die een dergelijk project met meer kennis van zaken (en meer kans
op succes) wil aanpakken. Met praktijkgerichte voorbeelden en tips
overlopen ze alle schakels in de cyclus van zowel grote als kleine
projecten. Bovendien bekijken ze het project niet alleen vanuit het
oogpunt van de projectleider, maar bieden ze een houvast aan alle
deelnemers van het project.

Inhoud
De projectcyclus: concept, planning en organisatie,
implementatie, afsluiten en controle
n Projectcompetenties: communicatie, dagelijkse
organisatie, change management
n

Pluspunten
Een uniek algemeen kader voor diverse projecten
n Met talloze voorbeelden uit de praktijk
n Zowel voor studenten als professionals
n Niet alleen voor de projectleider maar voor
alle deelnemers aan het project
n

An Gaublomme is docent projectmanagement aan de Hogeschool Gent bij
de vakgroep commerciële economie en
ondernemerschap.

Opleiding
Projectmanagement, bedrijfsorganisatie,
brandmanagement, bedrijfskunde

Rudi Madalijns is verbonden aan de faculteit
Bedrijf en Organisatie van de Hogeschool
Gent. Hij heeft ervaring in Change
Management en Business Development
projecten bij verscheidene multinationals. Hij
behaalde een MBA aan Villanova University,
USA.

n

An Gaublomme & Rudi Madalijns
Projecten begrijpen en organiseren — De weg naar
een geslaagd project
EAN 978 90 382 2660 6 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 248 pp.
Management algemeen n € 22,50

9 789038 226606
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Strategisch management
Strategisch management. Strijd om voorsprong biedt een zo volledig
mogelijk overzicht van het denken rond strategisch management.
De tekst steunt op de pijlers theorie, research, inzichten vanuit de
praktijk en cases. De tekst reikt ook een ‘handleiding’ aan voor het
opstellen van een strategisch plan of businessplan.
De auteur schetst een genuanceerd beeld van wat leeft in de strategische managementwetenschap en laat hier en daar een kritische
noot horen op algemeen aanvaarde opvattingen. Praktijkmanagers
zullen voordeel halen uit deze kritische bedenkingen.
Dit boek is bedoeld voor een ruim publiek: studenten, wetenschappers en bedrijfsmensen.

Inhoud
Strategie en strategisch management
n Strategische analyse
n Strategieformulering en -vorming
n Strategie-implementatie en -evaluatie
n Strategisch plan of businessplan
n

Pluspunten
Met diverse casestudy’s uit verschillende sectoren

n

Opleiding
Economie, handelswetenschappen, management

Noël Houthoofd is doctor in de toegepaste
economische wetenschappen. Hij verricht
wetenschappelijk onderzoek naar de weerslag van de raakvlakken tussen de strategie,
de bedrijfsorganisatie en de bedrijfsomgeving op bedrijfsprestaties.

n

Noël Houthoofd
Strategisch management — Strijd om voorsprong
EAN 978 90 382 1808 3 n Verschenen
21,5cm x 27,5cm n Paperback n 586 pp.
Management algemeen n € 49,99

9 789038 218083
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Toerismecodex
Op reis gaan is het moment bij uitstek om eens te ontspannen. Maar
om het hele reisgebeuren in goede banen te leiden, is er een batterij
aan regels in stelling gebracht. En er is veel toeristische wetgeving:
vergunningsplichten, passagiersrechten, kwaliteitsnormen, hotelcontracten, vervoersverordeningen, enzovoort.
Al deze wetgeving is opgenomen in de Toerismecodex. Het is een
bronnenboek, een basis waarmee je door het bos de bomen kan
zien. Enkel door de spelregels te kennen, kun je immers zelf een
toeristische dienstenverstrekker worden.
In de Toerismecodex worden alle wetteksten bijeengebracht die voor
de sector en voor reizigers het verschil maken. In het boek komen de
diverse beleidsniveaus aan bod, zowel Vlaams, federaal, Europees als
internationaal.

Inhoud
Publiekrecht
n Privaatrecht
n Met een nieuw Engelstalig stuk over de Europese wetgeving
n

Pluspunten
Uitgegroeid tot een belangrijk naslagwerk in de reissector
n Bevat inhoudelijke commentaar van de auteurs
n Herwerkte editie
n

Jos Speybrouck was advocaat, voorzitter van een arbitraal College van de
Geschillencommissie Reizen en is emeritusdocent bij VIVES en KU Leuven.

Opleiding
n Reisrecht, toerisme, hotelmanagement

Marianne Van Eetvelt is docente aan de
Thomas More Hogeschool, waar ze o.a. in
de opleiding toerisme- en recreatiemanagement het opleidingsonderdeel toeristische
en recreatieve wetgeving doceert.

Jos Speybrouck & Marianne Van Eetvelt
Toerismecodex
EAN 978 94 014 6933 3 n September 2020
17cm x 24cm n Paperback n ca. 375 pp.
Recht algemeen n € 29,99

9 789401 469333
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Vennootschapsrecht in België
De wetgever wil het vennootschapsrecht moderner, eenvoudiger en
flexibeler maken. Op die manier moet België aantrekkelijker worden
voor buitenlandse bedrijven.
Vennootschapsrecht in België verduidelijkt wat er met de nieuwe
wetgeving verandert: welke vennootschapsvormen er overblijven,
wat de vereenvoudiging en flexibilisering precies betekenen en hoe
de overgangsregeling verloopt.
Het resultaat is een helder overzicht van het nieuwe vennootschapsrecht, op maat gemaakt voor studenten bedrijfseconomie en beginnende ondernemers.

Inhoud
Gekende vennootschappen
n Vennootschappen met een sociaal oogmerk
n De landbouwvennootschap
n De maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap
en de stille vennootschap
n De vzw, de stichting en de Corporate Governance
n

Pluspunten
Duidelijke samenvattingen bij elk hoofdstuk
n Diverse bijlages en voorbeelden
n

Opleiding
Bedrijfsbeleid, handelswetenschappen, business management

n

Harald De Muynck studeerde economie, is
docent in het hoger onderwijs en directeur
in het volwassenenonderwijs. Hij publiceerde de voorbije jaren handboeken over
tal van economische, financiële en juridische
onderwerpen. Als geen ander brengt De
Muynck telkens weer complexe materie in
een leesbare synthese samen.
Kevin De Muynck is Master of Laws in het
Economisch Recht en is jurist en schuld
bemiddelaar bij OCMW Halle.

Harald De Muynck & Kevin De Muynck
Vennootschapsrecht in België
EAN 978 94 014 5402 5 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 250 pp.
Economie, recht en bedrijfskunde hoger onderwijs n €29,99

9 789401 454025
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Algoritmen voor onderzoek
Informatie wordt vaak aangebracht alsof ze onbetwijfelbaar is.
Zeker als iemand schrijft “uit onderzoek blijkt”, en daar nog cijfers
en grafieken aan koppelt, krijgt een bewering een gezaghebbend,
wetenschappelijk allure. Toch is het belangrijk om te beseffen dat
ook cijfers maar een taal zijn waarmee we de sociale werkelijkheid
proberen te begrijpen.
De auteurs van Algoritmen voor onderzoek helpen je om je deze taal
eigen te maken. Eens je het onder de knie hebt, wordt statistisch
onderzoek een veelzijdig middel om vragen te stellen en antwoorden
te vinden. Dit boek zorgt ervoor dat je vanuit eigen praktijkervaring
zelf sociaalwetenschappelijk onderzoek kunt opzetten. De auteurs
lichten uitgebreid toe hoe je de ruwe data en literatuur kan verzamelen, verwerken en selecteren.
Algoritmen voor onderzoek is een handleiding die zich richt tot kritische studenten en praktijkwerkers die vanuit degelijke informatiebronnen tot eigen inzichten en doordachte conclusies willen komen.

Inhoud
Hoe te beginnen aan onderzoek als sociaal werker
n Hoe om te gaan met bronnen
n Hoe kwantitatief onderzoek aan te pakken
n

Pluspunten
Uiteenzetting van onderzoeksstrategieën in de praktijk
n Tips om de talrijke informatiebronnen kritisch te benaderen
n Helpt de student inzicht te krijgen in bronnenverwerking
n Behulpzame en heldere voorbeelden en casussen
n

Opleiding
Sociale wetenschappen, sociaal werk, statistiek,
communicatie, onderzoeksmethodologie

n

Johan De Clus & Stijn Van de Perre
Algoritmen voor onderzoek — De sociale werkelijkheid ontcijferd
EAN 978 94 014 5367 7 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 375 pp.
Mens en maatschappij hoger onderwijs n € 29,99
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— 76 —

Johan De Clus en Stijn Van de Perre zijn
verbonden aan de opleiding Sociaal Werk
van de Arteveldehogeschool, waar zij
studenten introduceren in het wetenschappelijk onderzoek.
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Beter communiceren
Hoe schrijf je een academisch artikel, rapport of onderzoeksvoorstel? Wat houdt visueel, digitaal of online communiceren precies in?
Beter communiceren biedt een waaier aan essentiële tips om te
publiceren en te presenteren op wetenschappelijk niveau. De auteurs
doorlopen met jou stap voor stap, van concept tot feedback, hoe je
je prestaties het best kan communiceren.
Dit boek reikt doeltreffende presentatietechnieken aan voor alle
studenten in het hoger onderwijs. Het is eveneens bruikbaar in de
beroepspraktijk of in communicatieworkshops.

Inhoud
Alle stappen om een goed communicatief plan op te stellen
n Beoordelen van bronnen
n Doelpubliek en media selecteren
n Visuele presentatie van onderzoek
n

Pluspunten
Handige e-tools
n Concrete voorbeelden met beoordeling
n Helder geschreven
n

Opleiding
Professionele communicatie, (direct) marketing,
bedrijfsmanagement, communicatiemanagement

n

André Mottart, Dieter Verstraete en
Carl Boel zijn verbonden aan de Vakgroep
Onderwijskunde van de Universiteit
Gent en doceren academische communicatievaardigheden aan onder meer
ingenieurs, informatici, pedagogen en
gezondheidswetenschappers.

André Mottart, Dieter Verstraete & Carl Boel
Beter communiceren — Een praktische gids voor
academische en professionele communicatie
EAN 978 94 014 5841 2 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 138 pp.
Toegepaste communicatiekunde n € 22,50

9 789401 458412
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Beweging in beleid/Beleid in beweging
Sport en lichaamsbeweging evolueerden van een randactiviteit tot
een populaire en wijdverspreide vorm van (vrije)tijdsbesteding.
Fysieke activiteit is nu een essentieel onderdeel van de sociale
werkelijkheid en wordt als waardevol gepercipieerd. Dit impliceert
dat sport ook vanuit beleidsperspectief steeds meer aandacht krijgt.
In dit boek wordt de rol van de overheid met betrekking tot sport
en beweging geëxpliciteerd en verduidelijkt, en waar nodig ook in
vraag gesteld. Hierbij wordt aandacht besteed aan hoe het beleid tot
stand komt en over welke instrumenten de overheid beschikt om de
vooropgestelde beleidsintenties te verwezenlijken. Zowel topsport,
breedtesport als andere vormen van bewegingscultuur komen aan
bod.
Beweging in beleid/Beleid in beweging richt zich tot studenten,
beleidsmakers, bestuurders en andere professionals die actief zijn
in het werkveld of interesse hebben in aspecten van het publieke
sport- en bewegingsbeleid. Het stelt de lezer in staat om met een
kritische blik naar de complexe, maar boeiende relatie tussen sport,
overheid en beleid te kijken en een eigen onderbouwde visie te
ontwikkelen.

Inhoud
Het speelveld
n De spelregels
n Het spel
n

Jeroen Scheerder en Hanne
Vandermeerschen zijn beide professor
aan de onderzoeksgroep Sport- &
Bewegingsbeleid aan de KU Leuven.

Pluspunten
Standaardwerk dat fundamentele vraagstukken
tracht te beantwoorden
n Focus op basisdriehoek sport-overheid-beleid
n Grote actualiteitswaarde
n

Opleiding
Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen,
politieke en sociale wetenschappen, economie en rechten

n

Jeroen Scheerder & Hanne Vandermeerschen
Beweging in beleid/Beleid in beweging — Het publieke beheer
van de sport- en bewegingssector
EAN 978 90 382 2406 0 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 530 pp.
Mens en maatschappij algemeen n € 29,99

9 789038 224060
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De regels van het spel
Sport, en bij uitbreiding beweging, is in de afgelopen decennia
opgeschoven van de marge naar het centrum van de samenleving.
Die ontwikkeling heeft voor heel wat veranderingen in het sport- en
bewegingslandschap gezorgd. Zo is er niet enkel een grote verscheidenheid aan sport- en bewegingsactiviteiten, maar ook een brede
waaier aan aanbieders. In dit boek staat het strategisch, tactisch
en operationeel management van organisaties die sport en beweging aanbieden centraal. Het betreft organisaties uit de publieke,
commerciële en non-profitsector.
In het boek wordt uitgebreid ingegaan op de balans die sport- en
bewegingsorganisaties moeten vinden tussen hun externe omgeving
en de eigen interne werking. Daarnaast wordt ingegaan op aspecten
zoals het Human Resources Management in sport- en bewegingsorganisaties, het opzetten van samenwerkingsverbanden, het effectief
en efficiënt leiden van organisaties en andere aspecten van sport- en
bewegingsmanagement. De auteurs werpen nieuw licht op deze
aspecten en reiken tools en modellen aan die het mogelijk maken
om hun inzichten toe te passen in de praktijk.
De regels van het spel is voornamelijk geschreven voor studenten,
beleidsmakers en professionals die actief zijn en/of interesse hebben
in het managen van sport- en bewegingsorganisaties.

Inhoud
De eigenheid van het sport- en bewegingsmanagement
in de Lage Landen
n Sport- en bewegingsorganisaties en hun omgeving
n Meten en optimaliseren
n

Pluspunten
Tools en modellen voor sportmanagement
in Vlaanderen en Nederland

n

Opleiding
n Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen,
politieke en sociale wetenschappen, economie en rechten

Steven Vos & Jeroen Scheerder
De regels van het spel — Management van sport en beweging
EAN 978 90 382 2313 1 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 202 pp.
Lichamelijke opvoeding en sportonderwijs n € 29,99
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Jeroen Scheerder is professor sportbeleid en sportsociologie aan de
KU Leuven. Hij staat aan het hoofd
van de Onderzoeksgroep Sport- &
Bewegingsbeleid en doceert onder meer
sportbeleid, sportpolitiek, sportsociologie
en vrijetijdsstudies.
Steven Vos is gepromoveerd in de bewegingswetenschappen (KU Leuven) en
behaalde een mastergraad in de sociale en
de organisatiepsychologie (KU Leuven).
Sinds 2012 is hij in dienst bij Fontys
Sporthogeschool en op 1 april 2013 werd hij
aangesteld als lector Move to Be. Daarnaast
is hij verbonden aan de onderzoeksgroep
Sport- & Bewegingsbeleid van de faculteit
Bewegings- & Revalidatiewetenschappen
(KU Leuven).
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Een plattegrond van de macht
Politiek regelt het maatschappelijk verkeer. Zo zorgt politiek er
bijvoorbeeld voor dat de vele behoeften, belangen en doelen van
een samenleving op een specifieke manier samenkomen. Omdat
er uiteenlopende visies bestaan over hoe we onze samenleving
moeten organiseren, en omdat de middelen beperkt zijn, ontstaan er
conflicten. Die worden doorgaans opgevangen met samenwerkingen
tussen en binnen instellingen, die elk hun eigen spelregels volgen.
Dit inleidend handboek belicht basisvragen, kernbegrippen en
fundamentele processen van de politicologie. Ook de voornaamste
politieke actoren en instellingen worden besproken.
Met Een plattegrond van de macht worden essentiële inzichten en
bouwstenen voorgesteld die lezers in staat stellen om zelf kritisch
en gefundeerd na te denken over politiek en politieke en sociale
wetenschappen.

Inhoud
Ideologieën
n Macht
n Partijen en partijsystemen
n De regering
n Verkiezingen en kiessystemen
n Internationale politiek
n

Pluspunten
Volledig overzichtswerk

Carl Devos is hoogleraar politieke wetenschappen en voorzitter van de vakgroep
Politieke Wetenschappen aan de Universiteit
Gent. Hij is een ervaren Wetstraatanalist,
columnist, bekend van politieke analyses
op radio en televisie en een veelgevraagd
spreker.

n

Opleiding
Politieke wetenschappen, geschiedenis, economie

n

De volgende auteurs leverden een bijdrage
aan het boek: Tony Valcke, Kristof Stuyvers,
Catharina Dehullu, Nicolas Bouteca, Filip
De Rynck, Bart Maddens, Bram Wauters,
Jan Orbie, Hendrik Vos, Thijs Van de Graaf
en Goedele De Keersmaeker.

Carl Devos (red.)
Een plattegrond van de macht — Inleiding tot politiek
en politieke wetenschappen
EAN 978 94 014 6929 6 n September 2020
21,5cm x 27,5cm n Paperback n ca. 640 pp.
Politicologie n € 45,00

9 789401 469296
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Effectief communiceren en samenwerken
Binnen het hoger onderwijs staat het ontwikkelen van communicatie- en sociale vaardigheden steeds meer centraal. Studenten
moeten na het afstuderen niet alleen een bepaalde inhoudelijke
expertise opgebouwd hebben in hun vakgebied, maar moeten ook
onmiddellijk kunnen functioneren binnen een team in hun professionele werkomgeving. Daarnaast is het voor bedrijven vandaag
cruciaal om te beschikken over creatieve medewerkers die innovatieve producten ontwikkelen en in staat zijn om in team snel nieuwe
werkmethoden te creëren.
Dit handboek biedt studenten hoger onderwijs een toegankelijke
inleiding in communicatie-, sociale en innovatievaardigheden. De
inzichten en suggesties in het boek zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt in elk hoofdstuk een experiment
toegelicht dat rechtstreeks toepasbare kennis oplevert over sociale
vaardigheden. Bovendien wordt er telkens naar recente wetenschappelijke studies verwezen.
Effectief communiceren en samenwerken onderscheidt zich van vele
andere werken doordat de auteur bewust kiest voor een evidencebased aanpak. Het verwerven van die cruciale competenties zal
studenten uit verschillende disciplines toelaten om de professionele
loopbaan met vertrouwen tegemoet te stappen.

Inhoud
Communicatie
n Feedback
n Vergaderen
n Onderhandelen
n Creativiteit en innovatief gedrag
n Teamwork

Frederik Anseel is verbonden aan de
vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en
Organisatiepsychologie van de Universiteit
Gent. Door zijn talrijke wetenschappelijke
publicaties en lezingen staat hij bekend
als een internationale autoriteit inzake
feedbackgesprekken.

n

Pluspunten
Wetenschappelijk onderbouwde standpunten
n Praktijkgerichte vaardigheden

Voor deze editie kreeg hij de medewerking
van Koen Beirens, Michiel Crommelinck,
Toon Devloo, Marjolein Feys en Cedric
Velghe.

n

Opleiding
Bedrijfspsychologie, communicatiewetenschappen,
bedrijfscommunicatie

n

Frederik Anseel
Effectief communiceren en samenwerken
EAN 978 90 382 1568 6 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 196 pp.
Communicatiekunde (algemeen) n € 22,50
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Internationaal fiscaal recht
Het internationaal fiscaal recht staat bekend als een vakgebied
dat tot de moeilijkste domeinen van het fiscaal recht behoort. Het
kan omschreven worden als het geheel van de fiscale regels die de
situaties regelen met een grensoverschrijdend element. Zoals iedere
staat zijn eigen internationaal privaatrecht heeft, heeft iedere staat
zijn eigen fiscaal recht bestaande uit enerzijds regels van het interne
recht en anderzijds regels van internationaal recht.
Internationaal fiscaal recht behandelt eerst de dubbelbelastingsverdragen aan de hand van het OESO-Modelverdrag, gekoppeld aan
de omzetting in diverse bilaterale dubbelbelastingverdragen en de
weergave ervan in de Belgische fiscale wetgeving. In het tweede
deel van het boek wordt de grondig hervormde belasting van de
niet-inwoners geanalyseerd.

Inhoud
Dubbelbelastingverdragen
n Belasting der niet-inwoners
n

Pluspunten
Geïllustreerd met concrete voorbeelden en artikels uit wetteksten

n

Opleiding
Accountancy-fiscaliteit, toegepaste fiscaliteit, postacademische
opleidingen vastgoedrecht en financieel recht

n

Thierry Lauwers is sinds 1996 advocaat
gespecialiseerd in het fiscaal recht en
is oprichter en vennoot van Lauwers &
Seutin Fiscale Advocaten met vestigingen
in Gent, Brussel en Luik. Hij is docent aan
de Hogeschool Gent en aan de postacademische opleidingen Vastgoedrecht en
Financieel Recht. Hij is secretaris-generaal
van de International Fiscal Association (IFA).

Thierry Lauwers
Internationaal fiscaal recht — Fiscaliteit anders bekeken
EAN 978 94 014 6133 7 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 250 pp.
Fiscaal recht n € 48,00

9 789401 461337
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Lokale belastingen
Iedere dag wordt de belastingplichtige in zijn dagelijkse praktijk
geconfronteerd met lokale belastingen. De tijd dat de lokale belastingen als het kleine broertje van de fiscaliteit werden aanzien, is
definitief voorbij. Ook voor internationale ondernemingen begint de
last van de lokale belastingen door te wegen, zeker nu vele staatskassen (bijna) volledig leeg zijn.
Dit handboek heeft als doel om een eerste handleiding en handig
hulpmiddel te zijn voor de belastingplichtige in zijn zoektocht doorheen de lokale belastingen. De lokale belastingen worden anders
bekeken, voornamelijk vanuit de rechten en verweermiddelen.

Inhoud
De verschillende soorten heffingen
n Fiscale autonomie
n (Grond)wettelijke bevoegdheidsbeperkingen
n Beperkingen door algemene rechtsbeginselen
n Beperkingen omwille van het administratief toezicht
n Formeel fiscaal recht: gemeente- en provinciebelastingen
n

Pluspunten
Aan de hand van relevante wetsteksten wordt
de theorie inzichtelijk gemaakt.

n

Opleiding
Accountancy-fiscaliteit, toegepaste fiscaliteit, postacademische
opleidingen vastgoedrecht en financieel recht

n

Thierry Lauwers
Lokale belastingen — Fiscaliteit anders bekeken
EAN 978 94 014 6132 0 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 200 pp.
Fiscaal recht n € 48,00

9 789401 461320
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Thierry Lauwers is sinds 1996 advocaat
gespecialiseerd in het fiscaal recht en
is oprichter en vennoot van Lauwers &
Seutin Fiscale Advocaten met vestigingen
in Gent, Brussel en Luik. Hij is docent aan
de Hogeschool Gent en aan de postacademische opleidingen Vastgoedrecht en
Financieel Recht. Hij is secretaris-generaal
van de International Fiscal Association (IFA).

FISCALITEIT

Regionale belastingen
Dit handboek heeft als doel een handleiding en handig hulpmiddel
te zijn voor de belastingplichtige in zijn zoektocht doorheen de regionale belastingen. Het biedt inzicht in de voornaamste bronnen die
de financiering regelen van de gemeenschappen en de gewesten.
Aan de hand van relevante wetsartikels uit die bronnen, wordt het
belastingswezen inzichtelijk gemaakt. Het handboek geeft tevens
een overzicht van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Inhoud
De autonome fiscale bevoegdheid
n De toegewezen fiscale bevoegdheid
n De toegekende financieringsmiddelen
n Het rechterlijk toezicht
n Bespreking diverse regionale belastingen en regelgevingen
n Vlaamse Codex Fiscaliteit
n

Pluspunten
Geïllustreerd met concrete voorbeelden en artikels uit wetteksten

n

Opleiding
Accountancy-fiscaliteit, toegepaste fiscaliteit, postacademische
opleidingen vastgoedrecht en financieel recht

n

Thierry Lauwers is sinds 1996 advocaat
gespecialiseerd in het fiscaal recht en
is oprichter en vennoot van Lauwers &
Seutin Fiscale Advocaten met vestigingen
in Gent, Brussel en Luik. Hij is docent aan
de Hogeschool Gent en aan de postacademische opleidingen Vastgoedrecht en
Financieel Recht. Hij is secretaris-generaal
van de International Fiscal Association (IFA).

Thierry Lauwers
Regionale belastingen — Fiscaliteit anders bekeken
EAN 978 94 014 6131 3 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 300 pp.
Fiscaal recht n € 48,00

9 789401 461313
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Goed voor druk
De drukkunst heeft haar eigen plaats binnen de beeldcultuur. In
tegenstelling tot vluchtige reclame- en filmbeelden, is ze bestemd
voor een geduldig en geoefend oog. Ze behoort tot de cultuur van
de stilte.
In dit boek worden de nieuwste technische methodes en reproductieprocessen helder en begrijpelijk uiteengezet. De auteurs gaan
ervan uit dat de krijtlijnen van de grote ‘digitale’ grafische omwentelingen nu getrokken zijn. Naast waardevolle aanbevelingen voor
werkmethodes, offerteaanvragen en beoordelingscriteria voor
originelen en drukwerk, bevat het boek ook ook parameters voor
de beoordeling van ontwerpen en richtlijnen om continuïteit in de
bedrijfsidentiteit te verzekeren. Daarnaast wordt een ‘andere’ benadering van de typografie voorgesteld. Het boek is rijk geïllustreerd
met foto’s, tekeningen, schema’s, checklists en een viertalige woordenlijst. De uitgebreide index maakt van dit boek een uitstekend
naslagwerk voor op de werktafel.
Goed voor druk is een handig referentiepunt voor iedereen die
betrokken is bij de productie van grafische producten (boeken,
tijdschriften, folders, handelsdrukwerk, enz.). Het is een goede hulp
voor vormgevers, inkopers van drukwerk, productiechefs, redacteurs,
product- en marketingverantwoordelijken, kortom voor iedereen die
beelden, woorden en cijfers op papier, schermen of transparanten zet.

Inhoud
Briefen
n Beoordelen
n Begeleiden
n Budgetteren
n Beheren

Marc Mombaerts is lector aan de
Arteveldehogeschool en onafhankelijk
grafisch deskundige. Hij voert als consulent
en trainer opdrachten uit binnen de communicatie- en de grafische sector, en doceert
voor diverse opleidingsinstituten.

Pluspunten
Uitgebreid overzichtswerk
n Toegankelijk geschreven
n Handige index

Stan Lemmens is docent Grafisch communicatiemanagement & multimedia aan de
Arteveldehogeschool en doceert Print
& design production aan de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
van de Artesis Plantijnhogeschool.

n

n

Opleiding
Communicatiewetenschappen, journalistiek,
grafische vormgeving, reclame

n

Misjel Vossen is grafisch vormgever, seniorlector aan de Arteveldehogeschool en regelmatig gastprofessor aan binnen- en buitenlandse opleidingen.

Marc Mombaerts, Stan Lemmens & Misjel Vossen
Goed voor druk — Een praktische gids voor grafische
communicatie en technieken
EAN 978 94 014 5689 0 n Verschenen
21,5cm x 27,5cm n Hardcover n 460 pp.
Grafische technieken n € 55,00

9 789401 456890
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Handboek auteursrecht
Auteursrecht is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Je
komt ermee in contact bij het downloaden van je favoriete muziek,
het plaatsen van video’s op Facebook, het beluisteren of bekijken
van nieuwsberichten en reclameboodschappen op radio en televisie,
het lenen van een boek in de bibliotheek, of bij het kopen van een
ticket in de bioscoop.
Dit handboek is een kennismaking met de basisprincipes van het
auteursrecht en gerelateerde rechten, en hun toepassingen in
verschillende media (journalistiek, film, theater, reclame en het
internet). De vermogensrechten en morele rechten worden uitgebreid toegelicht, net zoals het contractenrecht en uitzonderingen op
het auteursrecht. Elk hoofdstuk sluit af met een aantal oefenvragen
over de materie die in dat hoofdstuk aan bod kwam.
Dit Handboek auteursrecht is in de eerste plaats bestemd voor
studenten, maar is tegelijkertijd een waardevol naslagwerk voor
iedereen die meer te weten wil komen over auteursrecht.

Inhoud
Geschiedenis, grondslagen en situering van het auteursrecht
n Het auteurswerk, de auteur
n Beschermingsduur van het auteursrecht
n De vermogensrechten
n De morele rechten
n Het contractenrecht
n

Pluspunten
Oefeningen bij elk hoofdstuk
n Concordantietabel als bijlage

Katrien Van der Perre is praktijkassistent
auteursrecht aan de Universiteit Gent
(vakgroep Communicatiewetenschappen)
en doceert auteursrecht en mediarecht aan
het RITS.

Opleiding
Communicatiewetenschappen, communicatiebeheer, toegepaste
communicatie, public relations en voorlichting, journalistiek,
audiovisuele kunsten, media en communicatie, media- en
cultuurwetenschappen, communicatiemanagement of rechten

Eva Lievens is docent Recht & Technologie
aan de Universiteit Gent (faculteit
Rechtsgeleerdheid) en doceert media
recht en auteursrecht in de opleiding
communicatiewetenschappen.

n

n

Dirk Voorhoof doceert Europees mediarecht aan de Universiteit van Kopenhagen.
Hij is verbonden aan het Human Rights
Centre van de Universiteit Gent en het
European Centre for Press and Media
Freedom (ECPMF).

Katrien Van der Perre, Eva Lievens & Dirk Voorhoof
Handboek auteursrecht
EAN 978 94 014 5782 8 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 338 pp.
Recht algemeen n € 29,99

9 789401 457828
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Handboek forensisch welzijnswerk
Zowel het justitiële veld als het welzijnswerk staan niet stil en worden
gevat in ontwikkelingen die een belangrijke impact hebben op organisatie en praktijk. Deze ontwikkelingen maken een actuele status
van de organisatie en de discussie over forensisch welzijnswerk
noodzakelijk.
De auteurs hanteren een ruime benadering van forensisch welzijnswerk, waarbij ook politionele en justitiële praktijken aan bod komen.
Er wordt ingegaan op de historische ontwikkelingen, met extra
aandacht voor de opkomst van het herstelrecht en de positie van de
slachtoffers in het eerste deel. Ook het overheidsbeleid en de organisatie van het forensisch welzijnswerk in zowel de privésector als
de overheidssector worden uitgediept. In het laatste deel van deze
publicatie, dat volledig nieuw is, worden concrete praktijkverhalen
voorgelegd. Zo krijgen de lezers die niet vertrouwd zijn met het
forensische werkveld meer voeling met deze complexe realiteit.
Handboek forensisch welzijnswerk wil een inspirerend leerboek zijn
voor studenten aan hogescholen en universiteiten en voor mensen
uit het brede praktijk- en beleidsveld.

Inhoud
Historische ontwikkeling
n Overheidsbeleid
n Organisatie van welzijnswerk
n

Ivo Aertsen is verbonden aan het Leuvens
Instituut voor Criminologie (LINC).

Pluspunten
n Met inspirerende verhalen uit de praktijk
n Ook geschikt voor beleidsmedewerkers

Rudi Roose is verbonden aan het departement Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
aan de Universiteit Gent.

Opleiding
Criminologie, orthopedagogiek

n

Leo Van Garsse is werkzaam bij de
vakgroep Sociale Agogiek van de
Universiteit Gent.
Freya Vander Laenen is verbonden aan het
departement Criminologie, Strafrecht en
Sociaal recht van de Universiteit Gent.

Rudi Roose, Freya Vander Laenen, Ivo Aertsen, & Leo van Garsse
Handboek forensisch welzijnswerk — Ontwikkeling, beleid,
organisatie & praktijk
EAN 978 90 382 2020 8 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 414 pp.
Welzijnswerk n € 29,99

9 789038 220208
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Het sociaal, economisch en
fiscaal recht in België
Rechtshistorici concentreren zich meestal op het privaatrecht in
de enge zin van het woord, het publiekrecht en het strafrecht. De
geschiedenis van het sociaal, het economisch en het fiscaal recht
blijft grotendeels onderbelicht. Dit boek vormt een eerste verkenning van die drie grote domeinen van het recht.
Dit werk gaat in op de achtergrond van het sociaal, economisch
en fiscaal recht in België. Het behandelt eerst de geschiedenis van
het collectief arbeidsrecht, het arbeidsovereenkomstenrecht, het
arbeidsbeschermingsrecht en de arbeidsrechtbanken. Dit deel wordt
afgesloten met een overzicht van de ontwikkeling van het socialezekerheidsrecht. In het tweede deel wordt ingegaan op de historische wortels van onder andere vennootschappen, het faillissement,
het bankwezen, de beurs en het markt- en verzekeringsrecht. Het
boek eindigt met een schets van de fiscale geschiedenis, die loopt
van de Romeinse tijd tot het heden.

Inhoud
Sociaal recht
n Economisch recht
n Fiscaal recht
n Rechtsgeschiedenis
n

Pluspunten
Uniek overzicht van zowel de sociale, de
economische als de fiscale rechtsgeschiedenis
n Beknopt geschreven, maar met een weloverwogen
bibliografie voor verdere lectuur en onderzoek
n

Dirk Heirbaut studeerde geschiedenis en
rechten te Gent, waar hij sinds 1997 rechtsgeschiedenis en Romeins recht doceert.
Hij is lid van de Koninklijke Vlaamse
Academie van Belgie voor Wetenschappen
en Kunsten en van de Academia Europea,
voorzitter van het Wetenschappelijk Comité
Rechtsgeschiedenis en redacteur van het
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis en van
Pro memorie.

Opleiding
Recht, geschiedenis, economie

n

Dirk Heirbaut
Het sociaal, economisch en fiscaal recht in België
— Een beknopte geschiedenis
EAN 978 94 014 5483 4 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 172 pp.
Recht algemeen n € 14,99

9 789401 454834
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Hier tekenen!
De juridische en zakelijke kant van de muziekindustrie schrikt
doorgaans iedereen af. Contracten, auteursrecht, licenties, de kleine
lettertjes... Meer dan ooit is de iconische music biz complex en
ondoorgrondelijk. Maar dat hoeft het niet te zijn.
Hier tekenen! koppelt de activiteiten van het maken, spelen en
opnemen van muziek op een begrijpelijke manier aan relevante
regelgeving en contractuele sjablonen. Luc Gulinck biedt artiesten
een set reflexen die hen bewuster met de bedrijfsmatige aspecten
van hun kunst leert omgaan.
Daarnaast geeft de auteur een aantal uitdagende aanzetten tot
nieuwe digitale zakenmodellen, maar ook een cultuurpolitieke visie
voor de toekomst van de muzieksector in Vlaanderen, Brussel en
daarbuiten.
Inhoud
Muziekbusiness
n Contracten
n Insider informatie
n Uitdagende aanzetten tot nieuwe digitale zakenmodellen
n

Pluspunten
Eerste alomvattende werk over de Belgische muziekwereld
n Praktische toepasbare inzichten
n Tips voor beginners in de muziekwereld
n

Opleiding
Muziek, audiovisuele kunsten, media- en cultuurwetenschappen

n

Luc Gulinck is jurist gespecialiseerd in
auteursrecht, mediarecht en aanverwante
domeinen. Hij kent de muziekindustrie door
en door vanuit verschillende functies die hij
er bekleedde, van journalist tot algemeen
directeur. Op dit moment is hij zelfstandig
juridisch en zakelijk adviseur, voorzitter van
de beheersvennootschap voor artiesten
PlayRight, en gastprofessor aan de School
of Arts van de Hogeschool Gent.

Luc Gulinck
Hier tekenen! — (En let niet op de kleine lettertjes...)
EAN 978 94 014 6278 5 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 560 pp.
Recht algemeen n € 49,99

Verschijnt in het Frans in 2020

9 789401 462785
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Horen, zien en tolken
Door de toenemende globalisering zijn sociale tolken meer dan
ooit belangrijk om de communicatiekloof te dichten. Voor mensen
die een beroep doen op sociale tolken in noodsituaties, is hun hulp
vaak van levensbelang. Sociale tolken zijn immers een onzichtbare
brug tussen het verhaal van de cliënt en de dienstverlening van de
hulpverlener. Daarbij is het belangrijk dat de tolk neutraal blijft en de
vertaling zo letterlijk mogelijk houdt.
In Horen, zien en tolken systematiseert Raïssa De Keyser haar
ervaringen als sociaal tolk. Aan de hand van casussen toetst ze de
theorie aan de praktijk. De lezer stapt in de leefwereld van cliënten
afkomstig uit verre oorden. Hij of zij proeft van de dagdagelijkse
praktijk van de sociaal-medische zorgwereld. Via soms ontroerende
en waargebeurde verhalen toont dit boek hoe de tolk groeit in zijn of
haar beroep en toch gevoelig blijft voor de mens achter de cliënt.

Inhoud
Hoe doorzichtig is de toren van Babel?
n Van maandag tot vrijdag
n Beroepsethiek
n De dagdagelijkse praktijk
n Daverende fundamenten
n

Pluspunten
Een blik achter de schermen bij de sociale tolk
n Concrete cassussen
n

Raïssa De Keyser is arabiste en slaviste,
heeft jarenlang in het buitenland gewoond
en spreekt naast Nederlands, Frans en
Engels, Arabisch, Swahili en Russisch. Sinds
1999 is ze werkzaam als tolk Russisch in de
sociale sector en heeft zich gespecialiseerd
in medisch tolken in de geestelijke gezondheidszorg. Ze geeft als praktijkdocente
sociaal tolken les aan (student)tolken en
hulp- en/of dienstverleners.

Opleiding
Sociaal werk, sociaal tolken

n

Raïssa De Keyser
Horen, zien en tolken — Werken als tolk in de sociale sector
EAN 978 94 014 7041 4 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 110 pp.
Interculturele communicatie n € 19,99

9 789401 470414
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Journalistiek in maatschappelijk perspectief
Journalistiek in maatschappelijk perspectief is het eerste Neder
landstalige handboek dat het studiedomein van de journalistiek
beschouwt vanuit een academische invalshoek. Het illustreert
diverse perspectieven op journalistieke actoren, processen en
thema’s en baseert zich hiervoor op standaardwerken binnen het
domein van Journalism Studies. Elk hoofdstuk vertrekt vanuit de
belangrijkste klassieke studies in de massamaatschappij. Vervolgens
wordt besproken hoe die studies worden uitgedaagd door de
huidige netwerkmaatschappij.
De auteurs leggen uit wat een journalist doet en hoe redacties
werken, waarbij ze onder meer focussen op het profiel van de journalist, het nieuwsselectie- en nieuwsproductieproces en de gangbare
businessmodellen binnen de journalistiek. Verder is er ook aandacht
voor de nieuwsconsument, die een steeds actievere rol speelt via
smartphones en sociale media. Ten slotte gaan de auteurs ook in op
een actuele kwestie: het publieke debat over fake news.
Dit boek is geschikt voor iedereen die voor het eerst kennismaakt
met journalistiek als studiedomein, maar ook voor wie een breed
inzicht wil krijgen in het functioneren en de rol van journalistiek in de
maatschappij.

Inhoud
De journalist en zijn profiel
n De werking van redacties
n Nieuwsselectie en -productie
n Het publiek en de publieke opinie
n Journalistieke theorieën
n Sourcing
n Framing
n

Annelore Deprez is hoofddocent journalistiek aan de Universiteit Gent en aan
Arteveldehogeschool Gent. Ze is lid van
het Center for Journalism Studies (CJS)
en doet onderzoek naar mediarepresentatie, nieuwswijsheid bij jongeren, digitale
stress en sociale media als branding- en
nieuwskanaal.

Pluspunten
Helder en overzichtelijk
n Vol illustraties
n

Sarah Van Leuven is professor bij de
vakgroep communicatiewetenschappen van
de Universiteit Gent en directeur van het
Center for Journalism Studies. Daarnaast
is ze ook divisiehoofd ‘Journalistiek’ in de
Netherlands-Flanders Communication
Association (NeFCA).

Opleiding
Journalistiek

n

Annelore Deprez & Sarah Van Leuven
Journalistiek in perspectief — Een inleiding tot journalistieke
theorie en onderzoek
EAN 978 94 014 6188 7 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 144 pp.
Journalistiek n € 27,50

9 789401 461887
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Media en ethiek
Media-ethiek is een vorm van toegepaste ethiek waarbij de gebeurtenissen en probleemsituaties die zich voordoen in de media
geanalyseerd en beoordeeld worden aan de hand van morele
basisprincipes.
In dit boek gaat het dus niet over meta-ethiek (waar komen ethische principes vandaan?) of descriptieve ethiek (waarom handelen
mensen op moreel vlak op deze of geen manier?), maar over de
manier waarop de media al dan niet ethisch correct handelen. Onder
media verstaat de auteur alle middelen tot communicatie als dragers
van informatie, zowel gedrukte media (kranten, tijdschriften, boeken,
pamfletten, fotografie, enz.), gesproken media (radio, televisie,
film, enz.) als nieuwe media (internet, interactieve telefonie, sociale
netwerksites, enz.) en hybride media (combinaties van de gedrukte,
gesproken en nieuwe media).
Dit handboek is gericht op de houding van personen die dergelijke
media gebruiken, niet op de media als zodanig.

Inhoud
Ethische systemen
n Vormen van informatieverspreiding
n Ethische methodiek
n Media-ethiek in de praktijk
n

Pluspunten
Jaarlijks herwerkt
n Actuele voorbeelden

Dirk Verhofstadt is verbonden als
docent media en ethiek aan de vakgroep
Communicatiewetenschappen van de
Universiteit Gent. Hij is auteur van heel wat
boeken.

n

Opleiding
Communicatiemanagement, film- en televisiestudies,
journalistiek, nieuwe media en maatschappij

n

Dirk Verhofstadt
Media en ethiek
EAN 978 94 014 6076 7 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 344 pp.
Journalistiek n € 22,50

9 789401 460767
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Meten en weten over zweten
Sporten is meten. Denk alleen al aan de vele chronometers en meetlatten die gesprongen hoogtes, gelopen afstanden, gezwommen
tijden en bijgevolg ook winnaars en verliezers vastleggen. Ook
binnen sociaalwetenschappelijk onderzoek worden uiteenlopende
factoren gemeten: gedragingen, beslissingsprocessen, attitudes en
meningen, interacties, waarnemingen, emoties, motieven, sociale
normen, lichamelijke belevingen, enzovoort.
Dit boek wil een goede basiskennis geven over de regels, procedures
en methoden van sociaalwetenschappelijk sportonderzoek. Het
boek tracht een systematisch overzicht te geven van de verschillende fasen van het onderzoeksproces. Twee toepassingen maken
de theorie concreet: het meten van actieve sportdeelname en het
segmenteren van de sportmarkt.
Meten en weten over zweten richt zich voornamelijk tot beginnende
wetenschappers in sociaalwetenschappelijk sportonderzoek, maar
ook tot de meer ervaren onderzoekers of beleidsmakers in een overheidscontext of in de sportsector.

Inhoud
Kwantitatief onderzoeksdesign
n Kwalitatief onderzoeksdesign
n Triangulatie en onderzoeksrapportage
n

Pluspunten
Voorbeelden uit wetenschappelijke onderzoeken

n

Opleiding
Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen,
politieke en sociale wetenschappen, economie en rechten

n

Jeroen Scheerder is professor sportbeleid en sportsociologie aan de
KU Leuven. Hij staat aan het hoofd
van de Onderzoeksgroep Sport- &
Bewegingsbeleid en doceert onder meer
sportbeleid, sportpolitiek, sportsociologie
en vrijetijdsstudies.
Charlotte Van Tuyckom is coördinator van
de bachelor sport- en bewegingsleer aan de
aan de Hogeschool West-Vlaanderen van
toegepaste wetenschappen.

Charlotte Van Tuyckom, Steven Vos & Jeroen Scheerder
Meten en weten over zweten
— Methoden van sociaalwetenschappelijk sportonderzoek
EAN 978 90 382 1818 2 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 264 pp.
Statistiek en methodologie n € 24,99

9 789038 218182
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Steven Vos is gepromoveerd in de bewegingswetenschappen (KU Leuven) en
behaalde een mastergraad in de sociale en
de organisatiepsychologie (KU Leuven).
Sinds 2012 is hij in dienst bij Fontys
Sporthogeschool en op 1 april 2013 werd hij
aangesteld als lector Move to Be.

COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Methodologie van de sociale wetenschappen
Resultaten en bevindingen van sociaalwetenschappelijk onderzoek
vind je tegenwoordig overal: in de populaire media, op blogs, op
websites of in het nieuws. Ook zelf gebruik je principes en inzichten
uit het sociaalwetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld om alledaagse beslissingen te nemen, om argumenten te stofferen in
discussies met familie, vrienden en collega’s of om je inbreng in het
lokale verenigingsleven te onderbouwen. Kortom, wetenschappelijk
onderzoek is lang niet het monopolie van professoren of studenten
aan de universiteit; het is alomtegenwoordig in het dagelijkse leven.
Dit boek neemt je mee op een boeiende tocht doorheen het rijke
en gevarieerde instrumentarium dat sociale wetenschappers tot
hun beschikking hebben om menselijk gedrag te observeren. Zo
passeren onder meer surveyonderzoek, participerende observatie,
experimentele ontwerpen en historisch-vergelijkend onderzoek de
revue. Daarnaast bespreekt het boek hoe je diverse theoretische
kaders gebruikt, welke redeneringen steek houden, hoe wetenschap
ingebed is in bredere filosofische discussies en welke ethische richtlijnen je dient te respecteren.
Dit handboek, dat rijkelijk geïllustreerd is met klassieke en meer
hedendaagse voorbeelden uit diverse disciplines, wil de onderzoeker
in spe kennis laten maken met de do’s and don’ts van het sociaalwetenschappelijke bedrijf.

Henk Roose is verbonden aan de vakgroep
Sociologie van Universiteit Gent. Hij doceert
er methodologie van de sociale wetenschappen, sociale ongelijkheid en cultuursociologie. Zijn onderzoek situeert zich op
het vlak van sociale ongelijkheid, culturele
leefstijlen en surveyonderzoek.

Inhoud
Basisbegrippen
n Planning en voorbereiding van empirisch onderzoek
n Kwantitatieve methodes
n Kwalitatieve methodes
n

Pluspunten
Actuele voorbeelden en kleurrijke illustraties

n

Bart Meuleman werkt als docent onderzoeksmethodologie en statistiek aan het
Centrum voor Sociologisch Onderzoek
(CeSO) van de KU Leuven. Aan de hand van
internationale surveygegevens onderzoekt
hij publieke opinies over migratie en de
welvaartsstaat.

Opleiding
n Sociale wetenschappen

Henk Roose & Bart Meuleman
Methodologie van de sociale wetenschappen — Een inleiding
EAN 978 94 014 4344 9 n Verschenen
21cm x 27cm n Paperback n 392 pp.
Sociologie algemeen n € 33,00

9 789401 443449
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Multivariate analyse
voor de sociale wetenschappen
De reeks Multivariate analyse voor de sociale wetenschappen
kijkt onder de motorkap van statistische softwarepakketten: het
wil namelijk de statistische principes blootleggen waarop die
pakketten gebaseerd zijn. In Wat vooraf komt frist de auteur de
voorkennis op die noodzakelijk is om multivariate analysetechnieken
goed te beheersen, en bouwt daarop verder. Zo gaat hij in op het
toetsen van hypothesen, correlatieanalyse en andere technieken. In
Variantieanalyse worden de basisprincipes van de variantieanalyse
uitgelegd aan de hand van de enkelvoudige variantieanalyse. Ook de
meervoudige variantieanalyse en de de multivariate (co)variantieanalyse komen aan bod.
Deze reeks is in de eerste plaats geschreven voor studenten uit de
sociale wetenschappen, maar is tevens een handige inleiding voor
iedereen die multivariate analysetechnieken onder de knie wil krijgen.

Ronan Van Rossem
Multivariate analyse voor de sociale wetenschappen
— Wat vooraf komt
EAN 978 94 014 6023 1 n Verschenen
18cm x 25cm n Paperback n 166 pp.
Statistiek en methodologie n € 16,50

9 789401 460231

Ronan Van Rossem is hoofddocent
Sociologie aan de Universiteit Gent en
verbonden aan de onderzoeksgroep POS+
(Participation, Opportunities, Structures).

Ronan Van Rossem
Multivariate analyse voor de sociale wetenschappen
— Variantieanalyse
EAN 978 90 382 1296 8 n Verschenen
18cm x 25cm n Paperback n 208 pp.
Statistiek en methodologie n € 14,99

9 789038 212968
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Oorzakelijke mechanismen en verklarings
modellen voor regelovertredend gedrag
Sinds jaar en dag heeft de mens geprobeerd ‘de crimineel’ te
begrijpen en een (rationele dan wel gedetermineerde) verklaring
te geven voor diens gedrag. In dit boek maakt de lezer kennis met
de belangrijkste etiologische criminaliteitstheorieën. Het is de hoop
van de auteur dat zij een vertrekpunt vormen voor verdere kritische
discussie rond dit thema.
Dit boek belicht causale mechanismen en verklaringen voor criminaliteit. Het boek vertrekt van wat alle vormen van criminaliteit
met elkaar verbindt, namelijk moral rule breaking. Dat principe van
regelovertredend gedrag vormt de basis van het boek en wordt aan
de hand van conceptueel heldere verklaringsmodellen toegelicht. De
hamvraag daarbij is: hoe zorgen causale factoren die inwerken op
het individu ervoor dat de kans op overtreding toeneemt?
Oorzakelijke mechanismen en verklaringsmodellen voor regelover
tredend gedrag is een handig overzichtswerk dat vanuit verschillende disciplines de etiologie van de criminaliteit bespreekt.

Inhoud
Etiologische theorieën
n Sociaal-ecologische en psychologische theorieën over criminaliteit
n Gedragsgenetica en criminaliteit
n Pleidooi voor de interdisciplinaire etiologie
n

Pluspunten
Wetenschappelijke verklaringen voor regelovertredend gedrag

n

Opleiding
Criminologie, recht

n

Lieven Pauwels
Oorzakelijke mechanismen en verklaringsmodellen
voor regelovertredend gedrag
EAN 978 94 014 4509 2 n Verschenen
21,5cm x 27,5cm n Paperback n 552 pp.
Strafrecht en strafprocesrecht n € 49,99

9 789401 445092
— 96 —

Lieven Pauwels is criminoloog (2000,
Universiteit Gent), master in Quantitative
Analysis (KU Brussel, 2002) en doctor in
de criminologie (Universiteit Gent, 2006).
Hij is directeur van de onderzoeksgroep
Sociale Veiligheidsanalyse en lid vakgroep
Strafrecht en Criminologie verandert in
Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht
van de Universiteit Gent, waar hij diverse
opleidingsonderdelen in het vakgebied van
de criminologie verzorgt.
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Organisatie en management van
sportfederaties in Vlaanderen
Het kwaliteitsvol uitbouwen van het sportaanbod staat hoog op de
beleidsagenda in Vlaanderen. Sportfederaties vervullen daarbij een
belangrijke rol. Tegelijkertijd staan sportfederaties voor heel wat
uitdagingen, en dit zowel op het vlak van organisatie als innovatie.
Om die uitdagingen succesvol aan te kunnen, hebben sportorganisaties nood aan een kritische blik op hun werking.
In het boek Organisatie en management van sportfederaties in
Vlaanderen wordt uitgebreid gerapporteerd over de bevindingen
van het Vlaamse Sportfederatie Panel 2.0 (VSFP2.0). Dat onderzoek
laat toe om op een wetenschappelijk onderbouwde manier aspecten
van good governance, dienstverlening en innovatie met betrekking
tot de sportfederaties in Vlaanderen te bestuderen.
Bestuurders, managers, beleidsmakers, maar ook vrijwilligers en
studenten kunnen inspiratie putten uit de resultaten die in het voorliggende werk gebundeld worden.

Inhoud
Sportfederaties bestudeerd
n Sportfederaties in cijfers
n Transparantie en communicatie
n Good governance
n Dienstverlening
n Innovatie
n

Jeroen Scheerder, Elien Claes en Erik
Thibaut zijn als professor verbonden aan de
onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid
van de KU Leuven.

Pluspunten
n Unieke invalshoek en cijfermateriaal
Opleiding
Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen,
politieke en sociale wetenschappen, economie, rechten

n

Jeroen Scheerder, Elien Claes & Erik Thibaut
Organisatie en management van sportfederaties in Vlaanderen
— Resultaten van het Vlaamse Sportfederatie Panel 2.0
EAN 978 90 382 2507 4 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 422 pp.
Lichamelijke opvoeding en sportonderwijs n € 40,00

9 789038 225074
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Politicologie
In dit handboek worden politiek en beleid benaderd vanuit een
sociaal perspectief. Het boek is vooral gericht op professionals
(in opleiding) in de brede sociale sector, die meer inzicht willen
krijgen in de dynamiek van politiek en beleid. Bij de uitwerking werd
gekozen voor sociaal relevante thema’s, casussen en voorbeelden.
Een belangrijke invalshoek is de actieve inbreng van burgers en hun
organisaties in de vormgeving van de samenleving.
Het eerste deel, ‘politieke fundamenten’, behandelt de elementen
die het belangrijkst zijn om de dynamiek van de politiek te kunnen
begrijpen: politiek en beleid, macht, democratie, openbaar bestuur
en de relatie tussen politiek en samenleving. In het tweede deel
komen de verschillende actoren aan bod, zoals het openbaar
bestuur en de partijen; maar ook de media, het middenveld en de
burgers. Het derde deel, ‘Lagen’ belicht de verschillende politieke
niveaus van de gemeente tot het mondiale politieke veld.

Inhoud
Fundamenten
n Lagen
n

Pluspunten
Essentiële inzichten in politiek en beleid
vertaald naar concrete praktijken
n Casussen, voorbeelden en fotomateriaal
n

Bart Van Bouchaute doceert politiek en
beleid in de opleiding sociaal werk op de
Arteveldehogeschool.

Opleiding
n Politieke wetenschappen, toegepaste
economische wetenschappen

Christophe Timbremont doceert politicologie binnen de opleiding sociaal werk aan
de Arteveldehogeschool. Daarnaast is hij er
ook docent economie en sociologie.
Marijke Pruyt doceert politiek, sociaalcultureel werk en culturele en artistieke
actualiteit in de opleiding Sociaal Werk van
de Arteveldehogeschool.

Marijke Pruyt, Christophe Timbremont, Bart Van Bouchaute
Politicologie — Politiek en beleid in sociaal perspectief
EAN 978 94 014 5364 6 n Verschenen
21cm x 27cm n Paperback n 440 pp.
Politicologie n € 32,50

9 789401 453646
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Privaatrechtsgeschiedenis
van de Romeinen tot heden
Jonge juristen hebben er baat bij om rechtsgeschiedenis te
studeren. Net daar waar de jonge jurist praktijkervaring mist, vertelt
de rechtsgeschiedenis het verhaal van diegenen die in het verleden
met recht bezig waren aan de hand van hun ervaringen, successen
en mislukkingen.
Dit boek bestudeert de historische achtergrond van het privaatrecht. Het eerste deel behandelt de ontwikkeling van het recht in
het verleden: de verschillende ontwikkelingsfasen van het Romeins
recht in de oudheid, het gewoonterecht van de middeleeuwen, het
ius commune, de periode van de grote codificaties, het recht in de
negentiende en de twintigste eeuw, en tot slot een vooruitblik op
toekomstige evoluties. Het tweede deel behandelt de afzonderlijke
rechtsinstellingen. Daarbij komen vooral rechtsregels aan bod die
kunnen bijdragen tot een beter begrip van het hedendaags recht.

Inhoud
Extern recht
n Intern recht
n

Pluspunten
Exhaustieve geschiedenis van het privaatrecht
n Link naar het hedendaagse recht
n

Opleiding
Recht, geschiedenis

Dirk Heirbaut studeerde geschiedenis en
rechten te Gent, waar hij sinds 1997 rechtsgeschiedenis en Romeins recht doceert.
Hij is lid van de Koninklijke Vlaamse
Academie van België voor Wetenschappen
en Kunsten en van de Academia Europea,
voorzitter van het Wetenschappelijk Comité
Rechtsgeschiedenis en redacteur van het
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis en van
Pro memorie.

n

Dirk Heirbaut
Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden
EAN 978 90 382 2200 4 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 428 pp.
Recht algemeen n € 16,99

9 789038 222004
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Recht: principes en praktijk
Recht: principes en praktijk vertrekt van de basisidee dat recht niet
draait om regels, maar om inzicht en techniek. De relevantie van
de theorie wordt dan ook aangetoond aan de hand van alledaagse
voorbeelden. Bovendien wordt de rechtstaal naar begrijpelijke taal
vertaald.
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een reeks tekstvragen en een
reeks discussie- en denkvragen. Bovendien zijn er per hoofdstuk tien
zelfevaluatieoefeningen opgesteld die op verzoek van de docent
online beschikbaar gesteld kunnen worden. Daarnaast vertaalt het
boek de belangrijkste rechtstermen naar het Frans en Engels om
tegemoet te komen aan de tweetaligheid van de Belgische rechts
cultuur en de toegenomen mobiliteit binnen de Europese ruimte.
Dit boek is een algemene inleiding tot het recht die breekt met alle
bestaande tradities. Het is het ideale handboek om bachelorstudenten op een heldere en aangename manier te laten kennismaken
met de basisprincipes van het recht.

Inhoud
De politieke, rechterlijke en burgerlijke wereld
n Verbintenis en overeenkomst
n Bewijs
n Geldigheid van rechtshandelingen
n Aansprakelijkheid
n

Pluspunten
n Klare en duidelijke inleiding tot het recht
n Overzichtelijke mindmap per hoofdstuk
n Gebaseerd op praktijkervaring
n Begrijpelijke gevalstudies met vragen
n Up-to-date informatie
n Bruikbare index
n Zelfevaluatieoefeningen die, op aanvraag bij de docent,
op een digitaal leerplatform kunnen worden geplaatst
Opleiding
Toerisme, hotelmanagement, communicatiemanagement

n

Jos Speybrouck
Recht: principes en praktijk
EAN 978 90 382 2348 3 n Verschenen
21,5cm x 27,5cm n Paperback n 252 pp.
Recht algemeen n € 32,50
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Jos Speybrouck is advocaat, en heeft aan
de balie te Brugge onder andere meegewerkt aan de eerstelijns justitiehulp (in het
justitiehuis) en aan de tweedelijns hulp (de
zogenaamde pro-Deowerking) als voorzitter
van een bureau voor juridische bijstand.
Tevens is hij emeritus-docent aan VIVES en
aan de KU Leuven.
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Samen aan de slag
Dit handboek is geschreven voor iedereen die ondersteuning geeft
aan personen met een beperking, zowel binnen als buiten de context
van een voorziening. Het vertrekt vanuit de nood aan meer duidelijkheid omtrent de fases, stappen en rollen in een persoonsgericht
ondersteuningsproces. De stap van theorie naar praktijk vertaalt zich
in praktische tips en concrete richtlijnen. Een aantal what if- situaties
trachten een antwoord te bieden op concrete en in de praktijk vaak
voorkomende problemen.
Samen aan de slag is een hulp voor trajectbegeleiders, casemanagers, orthopedagogen, begeleiders, persoonlijk assistenten, familieleden en vrienden van personen met een beperking, maar ook voor
managers of leidinggevenden van voorzieningen.

Inhoud
Theoretisch kader
n Van theorie naar praktijk
n Vraagverduidelijking, planning, monitoring en evaluatie
n

Pluspunten
Praktische tips en concrete richtlijnen
n Casestudy’s
n Plaats om bevindingen neer te pennen
n

Opleiding
Orthopedagogiek, sociaal werk

Rilke Broekaert is voormalig werknemer aan
de Hogeschool Gent, departement Sociaalagogisch werk.

n

Claudia Claes is lector en decaan aan
de faculteit Mens en Welzijn van de
Hogeschool Gent. Ze is tevens lid van de
vakgroep Orthopedagogiek.
Stijn Vandevelde is tenure track docent
orthopedagogiek bij de vakgroep
Orthopedagogiek van de Universiteit Gent.
Hij is als medelesgever betrokken bij een
aantal andere opleidingsonderdelen die
door de vakgroep Orthopedagogiek worden
ingericht.

Rilke Broekaert, Claudia Claes & Stijn Vandevelde
Samen aan de slag — Naar volwaardig partnerschap
in een persoonsgericht ondersteuningsproces
EAN 978 90 382 2276 9 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 128 pp.
Orthopedagogiek n € 24,99

9 789038 222769
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Lezen en schrijven in de
communicatiewetenschappen
Zoals de titel aangeeft focust dit handboek op het ‘lezen en
schrijven’ binnen de wetenschappelijke discipline van de communicatiewetenschappen. Het is geen theoretisch werk, maar een
concrete introductie tot de praktijk van het communicatiewetenschappelijk zoeken naar informatie en de verwerking ervan.
De tools die dit boek aanreikt, introduceren de lezer tot de academische literatuur en tot het schrijven van academische teksten. Er
wordt ook aandacht besteed aan de bronnen binnen de communicatiewetenschappen en bevat een introductie tot het bibliografische
referentieprogramma Endnote.
Lezen en schrijven in de communicatiewetenschappen is bestemd
voor communicatiewetenschappers in wording, studenten die
geïntroduceerd willen worden tot het opzetten en uitvoeren van
(literatuur)onderzoek enerzijds, het schriftelijke presenteren van de
onderzoeksresultaten anderzijds.

Inhoud
Academisch schrijven binnen de communicatiewetenschappen
n Bronnen binnen de communicatiewetenschappen
n De academische paper
n

Pluspunten
Inleidend handboek
n Handig werkinstrument met voorbeelden en tips
n

Opleiding
Communicatiewetenschappen, alle bachelorstudenten
die een eindwerk moeten schrijven

n

Annelore Deprez is hoofddocent journalistiek aan de Universiteit Gent en aan
de Arteveldehogeschool. Ze is lid van
het Center for Journalism Studies (CJS)
en doet onderzoek naar mediarepresentatie, nieuwswijsheid bij jongeren, digitale
stress en sociale media als branding- en
nieuwskanaal.
Sofie Van Bauwel is hoofddocent mediastudies aan de Universiteit Gent waar ze
lid is van CIMS (Centre for Cinema and
Media Studies). Ze doet onderzoek naar
gender en media, film- en televisiestudies
en publiceerde nationaal en internationaal
over populaire visuele cultuur, feministische
mediastudies en televisie.

Annelore Deprez, Sofie Van Bauwel & Roel Vande Winkel
Lezen en schrijven in de communicatiewetenschappen
EAN 978 94 014 5365 3 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 209 pp.
Communicatiekunde (algemeen) n € 24,99
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Roel Vande Winkel is hoofddocent film
en tv studies aan de KU Leuven en aan de
LUCA School of Arts. Hij verricht media- en
cultuurhistorisch onderzoek en publiceerde
onder andere over audiovisuele media, politiek en propaganda in de eerste helft van de
twintigste eeuw.
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The floor is yours
Geef jij regelmatig lezingen voor een groot of klein publiek? Zou je
eindelijk eens die perfecte presentatie willen kunnen geven waarbij
niemand in slaap valt, iedereen geboeid is en die nog resultaat oplevert ook?
In The Floor is Yours geven presentatietrainers Toon Verlinden en
Hans Van de Water hapklare tips om te scoren met je presentatie.
Weinig tijd? Een saai en complex thema? Last van stress? Te introvert? Hans en Toon geven je voor elk probleem een goede oplossing.
En omdat slechte presentaties zo herkenbaar is, geven ze er met
humoristische blik de voorbeelden bij van hoe je het zeker niet moet
doen.
Dit boek is een hulpmiddel voor iedereen die graag met zelfvertrouwen voor een publiek wil staan en zijn onderzoek, scriptie of
verhandeling met impact wil brengen.

Inhoud
De start van je presentatie
n Opbouw van verhaal
n Kies een focus
n Help: slides!
n Omgaan met vragen uit het publiek
n Nieuw hoofdstuk met wetenschappelijke posters
n

Pluspunten
Zeer praktisch gericht vol bruikbare tips
n Herkenbare voorbeelden
n Nog meer oefenen: de auteurs geven workshops
voor extra hulp en tips
n Engelse versie beschikbaar

Toon Verlinden en Hans Van de Water
zijn internationale presentatiecoaches
en experten wetenschapscommunicatie.
Samen richtten ze The Floor is Yours op.
Met hun bedrijf trainden ze al duizenden
geïnteresseerden op congressen, studie- en
onderzoeksdagen.

n

Opleiding
Professionele communicatie, (direct) marketing,
bedrijfsmanagement, communicatiemanagement, doctoral
schools, individuele studenten die een paper moeten presenteren

n

Hans Van de Water & Toon Verlinden
The floor is yours — Leren presenteren van brainstorm tot applaus
EAN 978 94 014 5708 8 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 230 pp.
Communicatiekunde algemeen n € 25,99

Bestel nu ook in het Engels, of als e-book!
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Schrijven met impact
Ben je bang dat ze je niet, of verkeerd, zullen begrijpen? Dat alle
nuance verdwijnt en een paar foute oneliners het enige zijn wat
overblijft van je jarenlange onderzoek, praktijkervaring of literatuurstudie? Wil je dat het werk van je studiedienst of je organisatie vol
experts impact heeft?
Neem het heft in handen en leer de principes van populariserend
schrijven en wetenschapscommunicatie. Schrijf zélf die pakkende
blog, dat correct opgepikte persbericht, dat inspirerende beleids
advies, dat tot nadenken stemmend artikel, dat gedenkwaardige
rapport, die folder, mailing of andere non-fictietekst voor
niet-vakgenoten.
Aan de hand van talloze voorbeelden begeleidt moleculair bioloog
en oud-wetenschapsjournalist Ann De Ron onderzoekers en
experten uit alle disciplines in negen stappen naar een doeltreffende
tekst voor niet-vakgenoten. Dit boek is gebaseerd op de trainingen
en coachings die ze sinds 2008 geeft aan universiteiten, expertisecentra en bedrijven.

Inhoud
Doeltreffende tekststructuur
n Geschikte illustraties en bijschriften
n Wetenschaps- en overheidscommunicatie
n

Pluspunten
Houvast voor elke expert die een breder publiek wil bereiken
n Sprekende voorbeelden van elke tekstsoort
n Handige tips
n

Opleiding
Wetenschapsjournalistiek, onderzoekers, doctorandi

n

Ann De Ron
Schrijven met impact — Bereik als onderzoeker, expert of adviseur
lezers buiten je vakgebied
EAN 978 94 014 5903 7 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 160 pp.
Communicatie algemeen n € 17,99
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Ann De Ron is licentiaat Moleculaire Biologie
en bachelor Intercultureel Management.
Ze werkte tien jaar lang als journalist en
wetenschapsjournalist voor onder andere
De Morgen, Knack en Natuur & Techniek.
Sinds 2004 is ze zelfstandig trainer met Fish
Grow Feet.
Bekijk haar actuele trainingsaanbod op
www.fishgrowfeet.be.
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Spreken met impact
Ben je bang dat jouw stem verloren gaat in de massa? Krijg je
klamme handen alleen al van de gedachte om een speech te geven
of een vergadering te leiden? En hoe blijf je jezelf voor een publiek?
Spreken met impact helpt je om je sprekersvaardigheden te ontwikkelen en te verfijnen zonder dat je je authenticiteit verliest. Stefanie
Van Moen weet als logopediste maar al te goed hoe belangrijk
ademhaling en stemgebruik zijn bij het spreken. Ze geeft heel wat
tips en oefeningen om je zenuwen onder controle te krijgen en op
een professionele manier jouw ideeën over te brengen.
In dit boek leer je over de kracht van je stem, over succesvol en
zonder zenuwen spreken voor klein en groot publiek. Zodat je echt
zichtbaar en hoorbaar wordt.

Inhoud
Lichaamstaal, ademhaling en stemgebruik
n Spreken vanuit jouw eigen persoonlijkheid
n Oefeningen
n Tips
n Laagdrempelige challenge
n

Pluspunten
Praktisch werkboek
n Vol herkenbare getuigenissen
n Verschillende spreeksituaties uitgelicht,
van vergaderen tot netwerken
n

Stefanie Van Moen is logopediste en stemcoach. Vanuit haar praktijk Vox Consult
geeft ze individuele trainingen, workshops
en lezingen over stemgebruik, presentatietechnieken en de stem in transitie bij
transpersonen.

Opleiding
Communicatie, logopedie

n

Stefanie Van Moen
Spreken met impact — Overwin je spreekangst, hanteer je eigen
spreekstijl, ga in verbinding met je publiek
EAN 978 94 014 6917 3 n Oktober 2020
17cm x 24cm n Paperback n ca. 160 pp.
Communicatiekunde algemeen n € 29,99

9 789401 469173
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Zie je wat ik bedoel
Geef je niet graag presentaties? Heb je plankenkoorts? Krijg je je
publiek niet mee, of weet je gewoon niet waar je moet beginnen?
Geen nood! Communicatiespecialist Marc Mombaerts loodst je door
alle aspecten van het presenteren: materiaal verzamelen en structureren, een verhaal bouwen, de zaal organiseren en uiteraard de
presentatie brengen.
De vele praktijkadviezen, treffende anekdotes, herkenbare voorbeelden en inspirerende illustraties maken van dit boek een praktisch
werkinstrument. En dankzij de korte hoofdstukjes en overzichtelijke
indeling kan je alle informatie stap voor stap toepassen op je eigen
presentatie.
Het visuele aspect van presenteren wordt extra in de verf gezet,
helemaal in de lijn van de hedendaagse communicatie, waarin
visuele elementen centraal staan. In dit boek is er dus veel aandacht
voor lichaamstaal en beeldtaal. Want illustraties en beelden zorgen
ervoor dat je makkelijker begrepen wordt, geloofwaardiger overkomt
en dat je boodschap beter blijft hangen. Niet voor niets zeggen we
vaak nadat we iets uitgelegd hebben: zie je wat ik bedoel!

Inhoud
Presenteren
n Voorbereiden
n Lichaamstaal
n Beelden
n Powerpointpresentaties
n

Marc Mombaerts is lector presentatietrainingen en grafische communicatie aan de
opleiding communicatiemanagement van
de Arteveldehogeschool. Daarnaast werkt
hij als consulent voor opleidingsinstituten,
bedrijven en organisaties.

Pluspunten
Toegankelijk
n Veel voorbeelden en praktische tips
n

Opleiding
Bedrijfsmanagement, communicatie, marketing

n

Marc Mombaerts
Zie je wat ik bedoel — Presenteren is vertellen met beelden
EAN 978 94 014 5848 1 n Verschenen
16cm x 22cm n Paperback n 144 pp.
Communicatie algemeen n € 29,99

9 789401 458481
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Sociaal >weer<werk
Sociaal werk betekent: steeds opnieuw vorm geven aan de principes
van het vakdomein in een particuliere, concrete context. Sociaal
werk begint vanuit het concrete appel, begint waar de cliënt is,
maar stopt daar niet. Voor, tijdens en na dat concrete handelen is er
een bereidheid en bekwaamheid om te zoeken naar een principiële
grondslag voor dat handelen. Het betekent dat sociaal werk verantwoording kan en wil geven voor hoe met ‘macht’ in al zijn facetten is
omgegaan.
Het doel van dit boek is om de morele deskundigheid van (toekomstige) maatschappelijk assistenten te versterken. Daarbij wordt
bewust gezocht naar een standpunt dat aansluit bij de specifieke beroepspositie van een maatschappelijk assistent. Bijna alle
maatschappelijk assistenten begonnen dit werk vanuit een wil om
anderen te helpen, een eerlijkere wereld te maken, kortom: het
verlangen om een verschil te maken. Aan de hand van feitelijke,
wettelijke en ethische argumenten wordt in dit boek geschetst wat
‘goed’ sociaal werk is, kan en/of moet zijn.
Sociaal>weer<werk wil bijdragen aan de bereidheid en bekwaamheid
van maatschappelijk assistenten om om te gaan met hun professionele vrijheid en verantwoordelijkheid. Het is tevens een pleidooi
om in organisaties in het sociaal werk structureel plaats te maken
voor een communicatieve dialoog. Deze zoektocht naar wijsheid in
het uitoefenen van sociaal werk is een noodzakelijke aanzet tot een
morele deskundigheid in sociaal werk.
Agnes Verbruggen, Pascal Tuteleers, Dieter
Gryp en Freya Ponteur zijn allen lector
beroepsethiek in de opleiding bachelor in
het sociaal werk van de Hogeschool Gent.

Inhoud
Sociologisch kader
n Juridisch kader
n Ethisch kader
n

Pluspunten
Geïllustreerd aan de hand van artikels en voorbeelden

n

Opleiding
Sociaal werk, beroepsethiek

n

Agnes Verbruggen, Pascal Tuteleers, Dieter Gryp & Freya Ponteur
Sociaal >weer< werk — Positionering vanuit beroepsethiek
EAN 978 90 382 1938 7 n Verschenen
19,5cm x 27cm n Paperback n 200 pp.
Welzijnswerk n € 24,99

9 789038 219387
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Sociologie
De wereld verandert razendsnel. Het zwaartepunt van de economie
verschuift van West naar Oost, we staan voor ecologische uitdagingen, de vergrijzing en ontgroening doen de welvaartsstaat
kraken, jongens én meisjes volgen massaal hoger onderwijs, de
kerken lopen leeg en wellnesscentra vol, het huwelijk maakt plaats
voor een verscheidenheid aan samenleefvormen, depressie lijkt
alomtegenwoordig, maar we leven langer dan ooit tevoren … Het is
niet eenvoudig om de betekenis, de oorzaken en de gevolgen van
die fenomenen te begrijpen. Misschien kan de sociologie, als wetenschap die de samenleving bestudeert, daarbij een handje helpen.
Sociologie, een hedendaagse inleiding is een eerste kennismaking
met de studie van de samenleving. Het boek streeft ernaar om theoretisch inzicht en praktische toepassing te combineren. Aan de hand
van illustraties en actuele voorbeelden tonen de auteurs hoe de
sociologie kan bijdragen tot een beter begrip van de samenleving,
en haar impact op ons leven.

Inhoud
Cultuur en sociale structuur
n Institutionalisatie en socialisatie
n Sociale controle en deviantie
n Sociale stratificatie
n Religie
n Sociale verandering
n

Pluspunten
n Boordevol illustraties en actuele voorbeelden

De auteurs zijn allen verbonden aan de
vakgroep Sociologie van de Universiteit
Gent.

Opleiding
Politieke en sociale wetenschappen, economie,
geschiedenis, psychologie en pedagogiek

Piet Bracke verricht onderzoek
naar onderwerpen uit de gezins- en
gezondheidssociologie.

n

Bart Van de Putte specialiseert zich in
sociale demografie, sociale stratificatie en
historische sociologie.
Mieke Van Houtte is werkzaam in de onderwijssociologie, en onderzoekt onder andere
schooleffecten, schoolculturen en sociale
ongelijkheid.
Hans Vermeersch specialiseert zich in
gender, risicogedrag en de nature-nurture
problematiek.
Piet Bracke, Bart Van de Putte, Mieke Van Houtte & Hans Vermeersch
Sociologie — Een hedendaagse inleiding
EAN 978 94 014 5396 7 n Verschenen
21cm x 27cm n Paperback n 342 pp.
Sociologie algemeen n € 34,99

9 789401 453967
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Sociologie voor economen
Dit basishandboek sociologie mikt vooral op studenten uit (bedrijfs-)
economische richtingen. De auteur behandelt systeemtheorie,
sociale systemen, sociaal handelen, cultuur- en microsociologie. Er
wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan groepen, netwerken en
organisaties. Een bespreking van de samenleving als sociaal systeem
sluit het geheel af.

Inhoud
Algemene systeemtheorie als basis voor het sociologisch denken
n Sociale systemen en sociaal handelen
n Microsociologie van de persoonlijke interactie
n Netwerken en collectiviteiten
n Samenlevingen als macrosociologische sociale systemen
n

Pluspunten
Didactisch opgevat en met uitgewerkte voorbeelden
n Editie 2015
n

Opleiding
Sociale wetenschappen, (bedrijfs)economie

n

Alex Vanderstraeten is hoogleraar aan
de faculteit Economie en Bedrijfskunde
van Universiteit Gent. Daar doceert hij
onder meer Strategisch Human Resource
Management en organisatieleer. Daarnaast
is hij programmadirecteur van de School
voor Social Profit en Publiek Management.
In zijn onderzoek gaat de aandacht voornamelijk uit naar Employee Performance
Management en Human Resource
Management meetsystemen.

Alex Vanderstraeten
Sociologie voor economen — Een inleiding in sociologisch denken
EAN 978 90 382 2456 5 n Verschenen
20cm x 27cm n Paperback n 261 pp.
Sociologie algemeen n € 24,99

9 789038 224565
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Sociologische verbeelding als kracht
Het sociale is voor de mens wat water is voor de vis; het is levensnoodzakelijk en tegelijk zo vanzelfsprekend dat we er ons niet van
bewust zijn. Het vraagt verbeelding om het sociale te onderzoeken
en te begrijpen hoe sociologie zo wezenlijk verbonden is met wie en
wat we als mens zijn.
Sociologische verbeelding als kracht biedt een kennismaking met
sociologie en beschrijft wat sociologen bestuderen en hoe ze dat
doen, wat de basisconcepten zijn en welke stromingen of paradigma’s er voorkomen. Het moedigt aan om vooral zélf te blijven
nadenken over het sociaal handelen in professionele contexten.
Met dit boek willen de auteurs hun visie op sociologie delen en een
kritisch sociaal bewustzijn doorgeven aan volgende generaties.

Inhoud
Sociologisch vizier op de samenleving
n Basisconcepten
n Referentiekaders
n

Pluspunten
Voorbeelden uit de zorgsector en management

n

Opleiding
Sociaal werk, sociale wetenschappen, handelswetenschappen

n

Agnes Verbruggen is maatschappelijk
assistente, sociologe en juriste en is
lector sociologie en beroepsethiek aan de
Hogeschool Gent. Daarnaast is ze erkend
bemiddelaar in familiale en sociale zaken.
Hilde Maelstaf doceert sociologie en
methoden voor praktijkonderzoek aan de
Artesis-Plantijn Hogeschool. Daarnaast
werkt ze als onderzoeker bij het kenniscentrum sociaal werk.
Frank Stevens is verbonden aan de opleiding Sociaal Werk aan de Hogeschool WestVlaanderen waar hij onder andere sociologie
en onderzoeksmethoden geeft.
Greetje Desnerck is maatschappelijk
assistente en doctor in de sociale gezondheidswetenschappen. Ze is lector in de
opleiding maatschappelijk werk aan de
Hogeschool West-Vlaanderen, departement
Vesalius-HISS.

Agnes Verbruggen, Hilde Maelstaf,
Frank Stevens, Greetje Desnerck
Sociologische verbeelding als kracht
EAN 978 90 382 2574 6 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 348 pp.
Sociologie algemeen n € 27,99

9 789038 225746
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Sport in de wereld
Waar en wanneer zijn de moderne sporten ontstaan? Waarom zijn
wielrennen en veldrijden – volgens vele Belgen wereldsport – eigenlijk regionale sporten? Waarom is in de Verenigde Staten American
football populairder dan voetbal?
Sport in de wereld brengt de verspreiding van de verschillende
sporten in kaart en onderzoekt de betekenis van sport in de hedendaagse samenleving. Trudo Dejonghe toont aan hoe sport, binnen
een globale populaire cultuur gekenmerkt door onderlinge competitie onze lokale of nationale identiteit belichaamt.
Dit boek coacht studenten tijdens sportgerelateerde opleiding, en
doet ook dienst als basislectuur voor professionals in de sportwereld
en geïnteresseerden.

Inhoud
Het begrip sport
n De innovatie moderne sport
n De ruimtelijke verspreiding van de moderne sport
n Het huidige wereldsportstelsel
n De voetbalsporten in dit kader
n

Pluspunten
Praktische trefwoordenlijst

n

Trudo Dejonghe behaalde een doctoraat
rond de problematiek van het topvoetbal
in België. Hij is docent algemene economie,
internationale economie en sporteconomie aan de faculteit Economie &
Bedrijfswetenschappen Campus Antwerpen
van de KU Leuven. Hij geeft gastcolleges
‘Sporteconomie’ en ‘Sport in de wereld’ aan
diverse binnenlandse en buitenlandse instellingen. Zijn publicaties handelen voornamelijk over de relatie tussen sport en economie.

Opleiding
Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen

n

Trudo Dejonghe
Sport in de wereld — Ontstaan, evolutie en verspreiding
EAN 978 94 014 6930 2 n September 2020
17cm x 24cm n Paperback n ca. 300 pp.
Sport en spel algemeen n € 24,99

9 789401 469302
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Van de nood een deugd maken
Ontwikkelingshulp wordt meestal geassocieerd met internationale
hulp, omdat het voornamelijk georganiseerd wordt in ramp- en
conflictgebieden. Door schrijnende beelden van vluchtelingenkampen, gestrande vluchtelingen, noodlijdende kinderen en voedselbedelingen die we in de media zien, krijgen we een notie van
wat humanitaire hulp en noodhulp inhouden. Zowel in derdewereldlanden als dichter bij huis.
Bruno De Cordier wil een goed inzicht verschaffen in de even veelzijdige, controversiële als boeiende realiteit achter de berichtgeving
over internationale hulpoperaties. Zo biedt hij een antwoord op de
vraag wat humanitaire hulp en noodhulp betekenen en hoe ze zich
tot ontwikkelingshulp in het algemeen verhouden. Wie zijn de voornaamste geldschieters en wie zijn de belanghebbenden? Naar welke
landen en via welke kanalen gaat de meeste humanitaire bijstand?
Van de nood een deugd maken leidt de lezer door de complexe
wereld van humanitaire hulp. Het is de ideale inleiding in humanitaire
hulp voor alle studenten die internationale hulp bestuderen of als
vrijwilliger of stagiair te plaatse gaan helpen.

Inhoud
Soorten activiteiten van humanitaire hulp
n Achtergrond en geschiedenis van hulpverlening
n De actoren van humanitaire organisaties
n Voedselhulp
n Donoren van hulp
n

Bruno De Cordier is verbonden
aan de Vakgroep voor Conflict- en
Ontwikkelingsstudies van de Universiteit
Gent. Daarvoor werkte hij meer dan acht
jaar voor het humanitaire coördinatiebureau
en het voedselprogramma van de VN en
enkele ngo’s.

Pluspunten
Duidelijke uitleg zonder vakjargon
n Stelt kritische vragen
n

Opleiding
Sociaal werk, sociale pedagogiek, orthopedagogiek,
zorg-opleidingen met stage in de Derde Wereld

n

Bruno De Cordier
Van de nood een deugd maken — Hoe humanitaire hulp werkt
EAN 978 90 382 2627 9 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 164 pp.
Mens en maatschappij algemeen n € 19,99

9 789038 226279
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Conflict en samenwerking
Waarom slagen grootmachten er soms in om samen te
werken terwijl ze op andere momenten juist in conflicten en
oorlogen verwikkeld raken? Welke rol spelen organisaties als de
VN-Veiligheidsraad? Welke lessen kunnen we uit de geschiedenis
trekken om de actualiteit te beoordelen, ondanks de belangrijke
verschillen met het verleden? Conflict en samenwerking buigt zich
over deze en andere vragen, die historici en politieke wetenschappers al decennia lang boeien.
Het boek beschrijft de internationale betrekkingen vanaf het einde
van de napoleontische oorlogen tot aan de meest recente evoluties
zoals de opkomst van China en de oorlog in Syrië. Het accent ligt op
de politiek van de grote mogendheden omwille van hun bepalende
rol in het internationaal systeem.
Concreet behandelen de auteurs de laatste tweehonderd jaar als een
opeenvolging van bewust gecreëerde of feitelijk gegroeide ordeningsmechanismen. Die ordes slaagden er in bepaalde periodes in
vrede en stabiliteit in het internationaal systeem te brengen. Maar
soms was dit ook niet het geval, of maar in beperkte mate. Elk van
de vijf delen in het boek beschrijft een verschillende orde, haar
opkomst en haar ondergang.

Inhoud
Van het einde van de napoleontische oorlogen tot vandaag
n Beschrijving van talrijke historische gebeurtenissen en hun
gevolgen, zoals bv. de Duitse eenwording of de Koreaanse Oorlog
n Inzicht in ontstaan van internationale samenwerking
en conflict tussen grootmachten
n

Pluspunten
Breed overzicht
n Link naar actualiteit
n Handige kaarten
n

Opleiding
Internationale studies, geschiedenis

n

Dries Lesage & Goedele De Keersmaeker
Conflict en samenwerking — Een geschiedenis van
de wereldpolitiek vanaf 1815
EAN 978 94 014 5265 6 n Februari 2021
17cm x 24cm n Hardcover n ca. 500 pp.
Conflict en samenwerking n € 39,99

9 789401 452656
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Dries Lesage en Goedele De Keersmaeker
zijn als professor verbonden aan het Gents
Instituut voor Internationale Studies van de
Universiteit Gent en doceren onder meer
‘Geschiedenis van de Wereldpolitiek’ en
‘Theorie van de Internationale Betrekkingen’.
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GEZONDHEIDSZORG EN
GENEESKUNDE

GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Akoestiek en psycho-akoestiek
De belangrijkste functie van het gehoor bij de mens is het verstaan
van spraak. Het overgrote deel van de communicatie verloopt
immers door middel van de gesproken taal. Bovendien verwerven
we het gros van onze kennis die we voor het functioneren in de
maatschappij nodig hebben via spraak. Vanuit dat standpunt zouden
we geluid kunnen definiëren als informatiedrager bij de gesproken
taal. Het is echter niet eenvoudig om een sluitende definitie van
geluid te geven, omdat geluid op verschillende manieren benaderd
kan worden.
In het eerste deel van dit naslagwerk wordt vooral ingegaan op de
begrippen uit de akoestiek die noodzakelijk zijn voor een goede
basis in de opleidingen logopedie en audiologie. Bij de opbouw is
gekozen voor een overwegend beschrijvende aanpak, aangevuld
met een wiskundige insteek, wanneer die een meerwaarde biedt. In
het tweede deel wordt uitvoerig aandacht besteed aan de psychoakoestiek en wordt er een link gelegd met de fysiologie van het
gehoor. Beide delen zijn voorzien van een aantal denk- en rekenvragen die noodzakelijk zijn om tot ruimere kennisverwerving en
essentiële rekenvaardigheden te komen.
Dit naslagwerk richt zich niet alleen tot logopedisten en audiologen, maar ook tot personen die in aanraking komen met milieuen gezondheidsproblemen gerelateerd aan geluid. Voor wie de
materie in zelfstudie wil verwerken, zijn in bijlage de oplossingen en
antwoorden opgenomen.
Johan Rijckaert is verbonden aan de
Arteveldehogeschool (Logopedie en
Audiologie) en aan de Universiteit
Gent (Revalidatiewetenschappen en
Kinesitherapie).

Inhoud
Harmonische en niet-harmonische trillingen
n Geluidsgolven en complexe geluiden
n Resonantievolumes
n Psycho-akoestische ervaring van toonhoogte,
timbre, dynamiek en geluidssterkte
n Fysiologische aspecten van psycho-akoestiek
n

Pluspunten
Grafieken, formules en tabellen ter illustratie
n Denk- en rekenvragen
n

Opleiding
Audiologie, logopedie

n

Johan Rijckaert
Akoestiek en psycho-akoestiek
EAN 978 94 014 5395 0 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 165 pp.
Paramedisch algemeen n € 29,99

9 789401 453950
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Algemene ziekteleer
Pathologie of ziekteleer is eigenlijk de kern van de geneeskunde.
Verpleegkundigen zijn volwaardige medewerkers van de arts die
actief betrokken moeten worden in het therapeutische beleid. Maar
om die rol ten volle te kunnen spelen, moeten verpleegkundigen zich
verdiepen in de pathologie. Vooreerst moeten ze het vakjargon leren
om met artsen te kunnen communiceren. En natuurlijk kunnen ze
enkel een zinnige bijdrage tot een therapeutisch beleid leveren als ze
de basiskennis van de ziekteleer beheersen.
Dit boek behandelt de belangrijkste onderwerpen uit de algemene
interne en heelkundige ziekteleer. Het is een handig studieboek en
een naslagwerk voor elke paramedicus (de algemeen verpleegkundige, de diëtist, de ergotherapeut, de logopedist, de klinisch laborant, de apotheker).

Inhoud
Basisbeginselen van de ziekteleer
n Algemene ziekteleer
n Bijzondere ziekteleer
n

Pluspunten
Specifiek gericht op paramedische beroepen
n Verheldering medisch vakjargon
n Handig naslagwerk
n

Opleiding
Verpleegkunde, dieetkunde, ergotherapie,
logopedie, klinisch laborant, apotheker

Jan Vandewynckele studeerde geneeskunde aan de Universiteit Gent en werkt
sinds 1978 als huisarts. Hij doceerde pediatrische en algemene ziekteleer aan het
departement gezondheidszorg ‘Vesalius’
van de Hogeschool Gent. Voor het schrijven
van dit boek combineerde hij zijn jarenlange
ervaring en continu bijgeschoolde kennis als
arts met zijn ervaring als lesgever.

n

Patricia Horton studeerde Germaanse
filologie aan de Universiteit Gent en
doceert communicatievaardigheden aan
het departement Bedrijfsinformatie van de
Hogeschool Gent. Zij vertaalde het ingewikkelde vakjargon naar begrijpelijke taal.

Jan Vandewynckele & Patricia Horton
Algemene ziekteleer — Handboek voor paramedische beroepen
EAN 978 94 014 5403 2 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 419 pp.
Paramedisch algemeen n € 39,99

9 789401 454032
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Borstvoeding
Tijdens de zwangerschap bereidt het lichaam van de toekomstige
moeder zich voor om melk te produceren voor haar kind – en dat is
de beste start die een moeder haar baby kan geven.
Eline Tommelein legt haarfijn uit hoe de melkproductie in elkaar zit,
wat de bestanddelen van moedermelk zijn en waarom het zo goed is
voor een groeiend kind. Daarnaast licht ze toe welke andere mogelijkheden er bestaan om moedermelk toe te dienen. En wat als er
problemen zijn of complicaties ontstaan bij het geven van borstvoeding, zoals ontsteking of spruw?
Dit handboek biedt een neutraal en helder overzicht van borst
voeding en moedermelk, van de fysiologie tot toediening.
Borstvoeding is een onmisbare wetenschappelijke bron met casestudy’s en tips voor alle zorgverleners die met jonge kinderen in
contact komen.

Inhoud
De werking van lactatie
n De bestanddelen van moedermelk
n Alternatieve toediening
n Problemen en complicaties bij borstvoeding
n

Pluspunten
Volledig overzicht
n Onafhankelijk en evidence-based
n Verhelderende cases
n

Opleiding
Geneeskunde, dieetkunde, farmacie, vroedkunde/verloskunde

n

Eline Tommelein is doctor in de farmacie
en docent aan de hogeschool VIVES en
de Universiteit Gent. In 2012 startte ze
Medicourse op, een onafhankelijk opleidingsbedrijf dat focust op multidisciplinaire
opleidingen binnen de gezondheidszorg.
Joke Muyldermans is vroedvrouw en
lactatiekundige IBCLC, docent aan de
Erasmushogeschool Brussel en hoofd
redacteur van het Tijdschrift voor
Vroedvrouwen. In 2015 begon ze InTeam,
haar eigen vroedvrouwenpraktijk.

Eline Tommelein & Joke Muyldermans
Borstvoeding — Gids voor de zorgverlener
EAN 978 94 014 5930 3 n Verschenen
13cm x 21cm n Paperback n 136 pp.
Gezondheidszorg algemeen, verzorging baby’s en peuters n € 17,99

9 789401 459303
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Flesvoeding
De aanbeveling van overheden en gezondheidsorganisaties is
duidelijk: moedermelk is de beste voeding voor baby’s. Maar als een
moeder haar baby geen borstvoeding (meer) kan of wil geven, dan
is kunstmelk het enige geschikte alternatief. Alleen weten kersverse
ouders vaak niet waar te beginnen. Het aanbod van kunstmelk
is groot: diverse merken, gebaseerd op dierlijke, plantaardige en
biologische melk, voor elke fase in de ontwikkeling van de baby en
tegen verschillende prijzen. Huisartsen, apothekers, vroedvrouwen
en diëtisten helpen hen om hierin een keuze te maken.
Dit handboek biedt een neutraal en helder overzicht van kunstmelk en flesvoeding, van samenstelling en wetgeving tot bereiding
en toediening. Flesvoeding is een onmisbare wetenschappelijke
bron met casestudy’s en tips voor alle zorgverleners die met jonge
kinderen in contact komen.

Inhoud
De verschillende soorten en samenstelling van kunstmelk
n Waarom moedermelk nog steeds de beste optie is
n Toediening met een fles
n

Pluspunten
Volledig overzicht
n Onafhankelijk en evidence-based
n Verhelderende cases
n

Opleiding
n Geneeskunde, dieetkunde, farmacie, vroedkunde/verloskunde

Eline Tommelein is doctor in de farmacie
en docent aan de hogeschool VIVES en
de Universiteit Gent. In 2012 startte ze
Medicourse op, een onafhankelijk opleidingsbedrijf dat focust op multidisciplinaire
opleidingen binnen de gezondheidszorg.
Rolinde Demeyer is doctor in de toegepaste biologische wetenschappen en
erkend diëtiste voor zwangere vrouwen en
kinderen tot en met vijf jaar. Ze is docent bij
MediCourse.

Eline Tommelein & Rolinde Demeyer
Flesvoeding — Moedermelk of kunstmelk met behulp van een fles
EAN 978 94 014 5842 9 n Verschenen
13cm x 21cm n Paperback n 104 pp.
Gezondheidszorg algemeen, verzorging baby’s en peuters n € 17,99

9 789401 458429
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Van melk naar vaste voeding
Na een periode van exclusieve melkvoeding gaat ook vaste voeding
deel uitmaken van het eetpatroon van een jong kind. Vaste voeding
is nodig voor zowel nutritionele als ontwikkelingsredenen. Maar
ouders krijgen vaak divers advies van verschillende bronnen;
wanneer te starten met vaste voeding? Welke voedingsmiddelen
aan te bieden en op welke manier? Wat te doen bij onderliggende
medische problemen?
Vaste voeding hoort nutritioneel adequaat en veilig te zijn en aangepast aan de leeftijdsgebonden behoeften van een kind. Diëtisten,
vroedvrouwen, artsen en apothekers kunnen ouders hierover adviseren. Dit handboek biedt een neutraal en helder overzicht van vaste
voeding, vanaf de eerste hapjes tot twee jaar.
Van melk naar vaste voeding is een onmisbare wetenschappelijke
bron voor alle zorgverleners die met jonge kinderen in contact
komen.

Inhoud
Praktische aanbevelingen
n Ontwikkeling van eetgedrag bij jonge kinderen
n Voedingspatronen
n Toediening van vast voedsel
n

Pluspunten
Volledig overzicht
n Evidence-based
n Verhelderende cases
n

Opleiding
Geneeskunde, dieetkunde, farmacie, vroedkunde/verloskunde

Rolinde Demeyer is doctor in de toegepaste biologische wetenschappen en erkend
diëtiste voor kinderen tot en met vijf jaar
en zwangere vrouwen. Ze is docent bij
MediCourse.

n

Eline Tommelein is doctor in de farmacie en
professor aan de Vrije Universiteit Brussel. In
2012 startte ze Medicourse op, een onafhankelijk opleidingsbedrijf dat focust op
multidisciplinaire opleidingen binnen de
gezondheidszorg.

Rolinde Demeyer & Eline Tommelein
Van melk naar vaste voeding — Een praktische gids voor
de zorgverlener
EAN 978 94 014 6137 5 n Verschenen
13cm x 21cm n Paperback n 152 pp.
Verzorging van baby’s en peuters n € 17,99

9 789401 461375
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De maakbare baby
Voor wie medische hulp nodig heeft om zwanger te raken, bestaan
er al meerdere mogelijkheden. De wetenschap zorgde voor het
bestaan van IVF, zaad- en eiceldonatie, draagmoederschap en baarmoedertransplantatie. Maar daar stopt het niet bij, de vruchtbaarheidsrevolutie komt eraan.
De maakbare baby geeft een overzicht van alle mogelijke behandelingen en gaat het maatschappelijk debat aan met internationaal
bekende wetenschappers en filosofen. Want wanneer is de limiet
van mogelijkheden bereikt? Tot hoe ver wil men gaan om kinderen te
krijgen?
Dit boek haalt zowel de wetenschap aan, als de daarbij horende
ethiek. Ook een menselijke kant komt aan bod doordat jonge (wens)
ouders hun verhaal over hun grote kinderwens kunnen doen.

Inhoud
In-vitrofertilisatie
n Donatie
n Draagmoederschap en baarmoedertransplantatie
n Gezinsvormen
n Eicellen invriezen en embryoselectie
n Genetische modificatie
n

Pluspunten
Informatie over meerdere mogelijkheden
bij vruchtbaarheidsproblemen
n Met hulp van verschillende experts
n Echte verhalen van mensen met een kinderwens
n Debat over ethiek
n

Opleiding
Geneeskunde, vroedkunde/verloskunde, verpleegkunde

n

Petra De Sutter is arts-gynaecoloog,
senator en parlementslid bij de Raad van
Europa, hoofd van de afdeling reproductieve geneeskunde in het UZ Gent en
professor aan de Universiteit Gent. Als
fertiliteitsdeskundige is ze een bekend
opiniemaker op het vlak van vruchtbaarheid
en ethiek.
Eline Delrue is freelance journaliste met
een voorliefde voor de menselijke verhalen
achter de grote wetenschap. Je leest haar
vooral in De Morgen.

Petra De Sutter & Eline Delrue
De maakbare baby — Een onbegrensd verlangen?
EAN 978 94 014 4343 2 n Verschenen
17cm x 24cmn Paperback n 240 pp.
Specialistische geneeskunde: algemeen n € 24,99

Ook beschikbaar in het Frans

9 789401 443432
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De oudere –
Een raamwerk voor verpleegkundigen
Dit boek bereidt studenten verpleegkunde voor op het diverse en
complexe werk in de ouderenzorg aan de hand van een selectie van
gerontologische en geriatrische onderwerpen. Het eerste deel focust
op gerontologie. Biologische gerontologie zoekt een antwoord op
een aantal essentiële vragen over het lichamelijke verouderingsproces. In het tweede deel wordt de focus verlegd naar oudere
zorgvragers en het domein van de geriatrie.
Het thema ‘beeldvorming’ loopt als een rode draad doorheen
beide boekdelen. Via verwerkingsopdrachten toetsen studenten
hun competenties en communiceren zij met medestudenten over
ouderenzorg. Dat daagt studenten uit in hun persoonlijke en professionele groei.

Inhoud
Beeldvorming
n Biologische, sociale en psychogerontologie
n Kenmerken van de geriatrische patiënt
n Comprehensive geriatric assessment
n Vallen, delirium en depressie
n Dementie
n

Pluspunten
Verwerkingsopdrachten

n

Opleiding
Verpleegkunde, ouderenzorg, psychologie

n

Pascale Vander Meeren is van opleiding
gegradueerde/bachelor in de sociale
verpleegkunde en master in de gerontologie. Ze was lang werkzaam in de ouderenzorg en is als lector verbonden aan de
opleiding bachelor in de verpleegkunde aan
de Arteveldehogeschool.

Pascale Vander Meeren
De oudere – Een raamwerk voor verpleegkundigen
Deel 1: Gerontologie
EAN 978 90 382 2147 2 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 280 pp.
Verpleegkunde en ziekenverzorging n € 29,99

9 789038 221472

Pascale Vander Meeren
De oudere – Een raamwerk voor verpleegkundigen
Deel 2: Geriatrische verpleegkunde capita selecta
EAN 978 90 382 2263 9 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 458 pp.
Verpleegkunde en ziekenverzorging n € 34,99

9 789038 222639
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De pijn van anders zijn
Wat als je je anders voelt dan alle anderen, zonder zichtbare afwijking of beperking? Wat als dat anders-zijn zich zozeer binnen in
jezelf afspeelt, dat mensen nooit zien of telkens weer vergeten hoe
moeilijk je het hebt?
Psychiater Lieve Thienpont verzamelde 26 getuigenissen van
mensen met een al dan niet zeer ernstige vorm van asperger. Op
authentieke, eerlijke en zeer kwetsbare manier lichten zij een tip van
de sluier van hun (on)draaglijk lijden.
Hun bijzonder aangrijpende verhalen zijn een eerste stap voor
patiënten en hun omgeving om de pijn van anders zijn te begrijpen
en daardoor misschien wat draaglijker te maken.

Inhoud
Psychisch lijden
n Syndroom van Asperger
n Teksten, brieven, interviews, dagboekfragmenten
en artistieke expressie
n

Pluspunten
Unieke inkijk in de gedachtenwereld van mensen met asperger

n

Opleiding
Psychologie, psychiatrische verpleegkunde, psychiatrie

n

Lieve Thienpont is psychiater en therapeut. Ze is voorzitter van vzw Vonkel waar
mensen terecht kunnen met levenseindevragen en werkt mee aan wetenschappelijke
publicaties omtrent euthanasie en psychisch
leiden.

Lieve Thienpont (red.)
De pijn van anders zijn — Getuigenissen van (on)draaglijk lijden
met asperger
EAN 978 94 014 4356 2 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 278 pp.
Psychiatrie algemeen n €25,99

9 789401 443562
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EHBO – Handboek
De overlevingskans voor een patiënt met een hart- of ademhalingsstilstand is het grootst als een omstaander, leek of professional de
reanimatie start. Het boek EHBO — Handboek voor reanimatie en
hulpverlening beschrijft op een didactische manier de verschillende
noodzakelijke vaardigheden en richtlijnen van de basis- en gespecialiseerde reanimatie.
De auteurs besteden ook aandacht aan de externe defibrillatie en
respiratoire ondersteuning. Verschillende hoofdstukken behandelen
specifieke slachtofferafhankelijke reanimatietechnieken, het bevrijden
en verplaatsen van slachtoffers en het aanleggen van verbanden.
EHBO — Handboek voor reanimatie en hulpverlening is gebaseerd
op de meest recente internationale richtlijnen en wordt als leidraad
gebruikt tijdens lezingen die gegeven worden in het kader van de
bacheloropleidingen van de faculteit Geneeskunde en Gezond
heidswetenschappen aan de Universiteit Gent. Mede door de talrijke
illustraties is dit boek een nuttig en gemakkelijk te gebruiken naslagwerk, niet alleen voor de leek of de student in verschillende fasen
van de opleiding, maar ook voor artsen.

Inhoud
Cardiopulmonaire reanimatie van een
volwassene, kinderen en zuigelingen
n Bevrijden en verplaatsen van een slachtoffer
n Verbanden
n

Pluspunten
Inclusief cd
n Engelstalige terminologie
n Talrijke illustraties
n

Opleiding
Geneeskunde, tandheelkunde, gezondheidswetenschappen

n

Luc Herregods
EHBO — Handboek voor reanimatie en hulpverlening
EAN 978 90 382 2604 0 n Verschenen
22cm x 28cm n Paperback n 144 pp.
Geneeskunde algemeen n € 22,50

9 789038 226040
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Luc Herregods studeerde af te Gent als
doctor in de genees-, heel- en verloskunde
in 1982. Hij werd doctor in de biomedische
wetenschappen in 1987. Na vele aanvullende
opleidingen was hij kliniekhoofd aan het
Universitair Ziekenhuis te Gent en hoofddocent in de vakgroep Anesthesiologie.
Als sectorvoorzitter kritieke diensten in
het UZ Gent coördineerde hij de zorg voor
de patiënt over de verschillende diensten
binnen deze sector (anesthesie, spoedopname, intensieve zorgen, enz.). Hij was actief
in de Belgische vereniging voor anesthesie
en reanimatie.
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EHBO – Vaardigheden
De doelstelling van EHBO – Vaardigheden en praktijkinstructies bij
reanimatie en dringende hulpverlening is de student aan de hand
van een schematisch overzicht de essentiële en correcte reanimatieen eerste hulpvaardigheden aan te reiken. De technieken worden
stap voor stap omschreven en duidelijk geïllustreerd met foto’s.
Deze praktische gids is aangepast aan de nieuwe EHBO-richtlijnen
2015 en is bedoeld als aanvulling op het studieboek EHBO –
Handboek voor reanimatie en hulpverlening van dezelfde auteurs.
Voor een meer gedetailleerde theoretische achtergrond wordt
verwezen naar dat studieboek.
Dit naslagwerk is uitermate duidelijk en makkelijk te gebruiken, niet
alleen voor artsen en studenten, maar voor iedereen die zich wil
informeren over eerstehulpverlening.

Inhoud
Richtlijnen voor de studenten tijdens de practica EHBO
n Richtlijnen en leerdoelen van de V-lijn partim EHBO
n Basis cardiopulmonaire reanimatie (CPR)
bij het volwassen slachtoffer
n Basis CPR bij kinderen en zuigelingen
n Evacuatietechnieken en verbanden
n

Pluspunten
Inclusief cd
n Telkens geïllustreerd met duidelijke kleurenfoto’s
n

Opleiding
Geneeskunde, tandheelkunde, gezondheidswetenschappen

n

Luc Herregods
EHBO — Vaardigheden en praktijkinstructies bij reanimatie
en dringende hulpverlening
EAN 978 90 382 2605 7 n Verschenen
22cm x 28cm n Paperback n 90 pp.
Geneeskunde algemeen n € 17,99

9 789038 226057
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Luc Herregods studeerde af te Gent als
doctor in de genees-, heel- en verloskunde
in 1982. Hij werd doctor in de biomedische
wetenschappen in 1987. Na vele aanvullende
opleidingen was hij kliniekhoofd aan het
Universitair Ziekenhuis te Gent en hoofddocent in de vakgroep Anesthesiologie.
Als sectorvoorzitter kritieke diensten in
het UZ Gent coördineerde hij de zorg voor
de patiënt over de verschillende diensten
binnen deze sector (anesthesie, spoedopname, intensieve zorgen, enz.). Hij was actief
in de Belgische vereniging voor anesthesie
en reanimatie.
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ePsychologie
De drempel om psychische begeleiding te zoeken kan net iets te
hoog zijn voor veel mensen die lijden aan angst, depressie of stress.
Gelukkig voor hen biedt de technologie van vandaag alternatieven
voor therapie: websites, apps, wearables, Serious Games en Virtual
en Augmented Reality helpen je omgaan met je paniekaanvallen,
agressie, spinnenfobie, ... Maar werken die zelfhulptoepassingen, en
zijn ze wel zo onschuldig?
Psycholoog Tom Van Daele kadert de zelfhulptechnologie van
vandaag binnen wetenschappelijk onderzoek. Aan de hand van de
inzichten die daaruit voortkwamen, geeft hij de professional richtlijnen mee om op een goede manier met online middelen om te
gaan. Want deze vormen van online begeleiding kunnen waardevol
zijn om de cliënt in zijn of haar therapie te ondersteunen.

Inhoud
Online zelfhulp
n Kadering in onderzoek
n Do’s en don’ts voor de professional
n Intrigerende verhalen over wetenschappelijk onderzoek
n

Pluspunten
Toegankelijk geschreven
n Heldere kernideeën
n Richtlijnen om zelf aan de slag te gaan
n

Tom Van Daele is psycholoog en onderzoeksleider van de Expertisecel Psychologie,
Technologie & Samenleving. Daarnaast is hij
research fellow aan de onderzoekseenheid
Gezondheidspsychologie van de KU Leuven.
Hij doet voornamelijk onderzoek naar de
toegevoegde waarde van technologie voor
de geestelijke gezondheidszorg.

Opleiding
n Toegepaste psychologie

Tom Van Daele
ePsychologie — Over technologie in therapie
EAN 978 94 014 5843 6 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 128 pp.
Psychologie algemeen, geestelijke gezondheidszorg n € 24,99

9 789401 458436
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Handboek psychofarmacotherapie
De psychofarmacologische revolutie die in de jaren vijftig en zestig
van de vorige eeuw effectieve antidepressiva en antipsychotica opleverde, heeft het aanzien van de psychiatrie totaal veranderd. Tot op
vandaag geldt dat een goede beheersing van de psychofarmacotherapie datgene is wat een psychiater tot psychiater maakt.
In dit boek ligt het accent op de farmacologische aspecten van de
besproken farmaca en minder op de theoretische achtergrond van
de ziektebeelden. Er werden een aantal nieuwe hoofdstukken ingevoegd zoals de farmacologische benadering van ADHD en autisme,
educatie in correct psychofarmacagebruik, de ethiek van het
voorschrijven, de toekomstperspectieven van de farmacogenetica,
het interpreteren van onderzoek- en studieresultaten en een kort
historisch overzicht van deze nog relatief jonge discipline.
Het handboek Psychofarmacotherapie is geschikt als handboek in
het (hoger) onderwijs en als naslagwerk. Het is een leidraad voor de
geneesheer in opleiding (psychiaters, maar ook huisartsen en neurologen), de apotheker, de farmaceutische industrie en alle andere
professionelen die geïnteresseerd zijn in de materie.

Inhoud
Historiek van de psychofarmacotherapie
n Neurobiologische en psychofarmacologische basiskennis
n Psychofarmaca tijdens zwangerschap en borstvoeding
n Psychofarmacotherapie bij kinderen en jongeren
n Psychofarmaca bij mentale handicap
n Ethiek in de psychofarmacotherapie
n

Pluspunten
n Recente wetenschappelijke gegevens en aanbevelingen.

Stephan Claes is verbonden aan de onderzoeksgroep Psychiatrie van de KU Leuven.
Eric Constant is werkzaam als psychiater
aan het UCL in Brussel.
Paul Cosyns is verbonden aan de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de
Universiteit Antwerpen.

Opleiding
n Psychiatrie en andere geneeskundige opleidingen

André De Nayer is verbonden aan het
departement Sociaal Recht van de Vrije
Universiteit Brussel.
Michel Dierick is psychiater.
Daniel Souery is psychiater en directeur
van het Europees centrum voor medische
psychologie.
Stephan Claes, Eric Constant, Paul Cosyns, André De Nayer,
Michel Dierick & Daniel Souery
Handboek psychofarmacotherapie
EAN 978 90 382 1858 8 n Verschenen
16cm x 24cm n Hardcover n 622 pp.
Farmacie, farmacotherapie n € 60,00

9 789038 218588
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Kritische reflecties over
alternatieve geneeswijzen
Alternatieve geneeswijzen leiden vaak tot verhitte discussies, terwijl
niet altijd duidelijk is wat precies bedoeld wordt met termen als
‘homeopathie’, ‘acupunctuur’ of ‘osteopathie’.
Farmacoloog Norbert Fraeyman (Universiteit Gent) schept duidelijkheid in het debat door een onbevooroordeelde, wetenschappelijke
blik te werpen op populaire alternatieve geneeswijzen. Hij spaart de
kritiek niet, maar heeft ook begrip voor de aantrekkingskracht van
die alternatieve methodes.

Inhoud
Kritische reflecties over alternatieve en klassieke geneeskunde
n Inleidende begrippen
n Courante alternatieve geneeswijzen
n Achtergrond over het huidige dispuut tussen
de verschillende geneeswijzen
n

Pluspunten
Objectieve informatie zonder interpretatie
n Informatie uit verschillende bronnen
n

Opleiding
Geneeskunde, gezondheidswetenschappen

n

Norbert Fraeyman is emeritus hoogleraar
farmacologie aan de faculteit Geneeskunde
en Gezondheidswetenschappen van de
Universiteit Gent. Hij verzorgde jaarlijks
de lessen ‘Reflecties over alternatieve
geneeswijzen’.

Norbert Fraeyman
Kritische reflecties over alternatieve geneeswijzen
EAN 978 94 014 5482 7 n Verschenen
15,5cm x 24cm n Paperback n 228 pp.
Gezondheidszorg algemeen, alternatieve geneeswijzen n € 29,99

9 789401 454827
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Stem in transitie
Je stem is je visitekaartje: het laat je omgeving zien wie je bent
en hoe je in de wereld staat. Maar wat als je stem niet past bij
wie je bent? Wat als je een transitie hebt ondergaan, en je stem
je voortdurend confronteert met een persoon met wie je je niet
identificeert?
Dit is het eerste Nederlandstalige boek over de stem in transitie. De
auteur biedt niet alleen inzicht in de werking van de stem, maar ook
hoe je realistische doelen vooropstelt en hoe je die bereikt, en hoe
de stem gelinkt is aan lichaam, stemming en identiteit. Bovendien
helpen de vele stemoefeningen en tips je bij het vinden van een stem
die goed aanvoelt.
Stem in transitie is een naslagwerk en werkboek om voor, tijdens
en na stemtherapie te raadplegen. Dit boek is niet alleen bedoeld
voor transvrouwen, transmannen en genderfluïde personen, maar
ook voor de stemtherapeuten die op zoek zijn naar ondersteunende
oefeningen en uitleg voor hun cliënten.

Inhoud
Stem voor transpersonen
n De werking van het stemapparaat
n Stemoefeningen
n

Pluspunten
Praktisch doe-boek
n Verhelderende theorie
n Vol oefeningen en tips
n Voor iedereen die aan hun stem wil werken

Stefanie Van Moen is logopediste en stemcoach. Vanuit haar praktijk Vox Consult
geeft ze individuele trainingen, workshops
en lezingen over stemgebruik, presentatietechnieken en de stem in transitie bij
transpersonen.

n

Opleiding
Logopedie, stemcoaching

n

Stefanie Van Moen
Stem in transitie — Praktisch werkboek voor transpersonen,
genderfluïde personen en stemtherapeuten
EAN 978 94 014 5763 7 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 160 pp.
Logopedie n € 29,99

9 789401 457637
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Perioperatieve TOE
Dit handboek in zakformaat is een handige gids die een compact
overzicht biedt van perioperatieve TOE (transoesophageale echocardiografie). De gids beantwoordt de nood aan een praktische
samenvatting van cardiovasculaire pathologie in een omgeving zoals
een operatiezaal en intensieve zorgen.
Alle hoofdstukken zijn geschreven door klinische experten in
het vakgebied. De gids wordt ondersteund door de European
Association of Cardiovascular and Thoracic Anaesthesiologists
(EACTA).

Inhoud
Perioperatieve TOE

n

Pluspunten
Overzichtelijk en praktisch
n Samenwerking tussen wetenschappers uit verschillende landen
n Experten in het vakgebied
n

Opleiding
Geneeskunde

n

Stefaan Bouchez
Perioperatieve TOE
EAN 978 94 014 6940 1 n September 2020
12cm x 17cm n Paperback n ca. 112 pp.
Specialistische geneeskunde: algemeen n € 60,00

9 789401 469401
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An overview of TCI & TIVA
Dit praktisch naslagwerk richt zich op alle zorgverleners die werken
met medicatie voor anesthesie, procedurele sedatie, noodgevallen
en intensieve zorgen. Het is een rijke bron van informatie over zogenaamde target-controlled infusion (TCI) en total intravenous anesthesia (TIVA).
De fundamentele principes ervan worden uitgelegd zonder dat
de lezer nood heeft aan wiskundige voorkennis. Het boek biedt
voldoende afwisseling tussen theoretische en praktische kennis.
Na het succes van de eerste twee edities hebben de auteurs An
Overview of TCI and TIVA grondig geüpdatet op basis van de laatste
inzichten.

Inhoud
TCI
n TIVA
n Pharmacokinetiek
n Pharmacodynamiek
n

Pluspunten
Nieuwe, geüpdatete editie
n Handig standaardwerk van experts
n Laatste wetenschappelijke inzichten
n

Opleiding
Geneeskunde, gezondheidswetenschappen

Anthony Absalom is professor anesthe
siologie aan de Rijskuniversiteit Groningen.

n

Michel Struys is professor aande vakrgoep
Anesthesie van de Universiteit Gent.

Anthony Absalom & Michel Struys
An overview of TCI & TIVA
EAN 978 94 014 6283 9 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 112 pp.
Specialistische geneeskunde: algemeen n € 19,99

9 789401 462839
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Breinzicht
Ons brein is misschien wel ons belangrijkste orgaan: het regelt
zowat alles wat we, al dan niet bewust, doen en niet doen. Wanneer
iemands hersenen worden aangetast door een ongeval of ziekte, kan
dat een enorme invloed hebben op zowel de persoon zelf als op zijn
of haar directe omgeving. Zo’n niet-aangeboren hersenletsel of NAH
is zeer complexe materie, want elk letsel is uniek en elk slachtoffer
verwerkt dat op een andere manier.
Dit boek biedt de lezer informatie over de werking van de hersenen,
over de cognitieve functies zoals geheugen en spraak, en over de
emotionele en gedragsmatige gevolgen van een NAH. Aan de hand
van theorie over de hersenen en het zenuwstelsel, getuigenissen
van patiënten, voorbeelden uit het echte leven en behandelingsadviezen bieden de auteurs een cruciaal overzicht aan studenten in de
gezondheidszorg, mantelzorgers en zelfs de meer ervaren clinicus.
Maar Breinzicht is net zo goed een houvast voor familieleden
van patiënten.

Inhoud
Algemene principes en inleiding
n Cognitieve stoornissen na NAH
n Emotionele en gedragsmatige gevolgen van NAH
n

Pluspunten
Draagt bij tot een meer geïndividualiseerde NAH-aanpak
n Toegankelijk geschreven en rijkelijk geïllustreerd
n

Opleiding
Psychologie, toegepaste psychologie

n

Wouter Lambrecht is als klinisch neuropsycholoog verbonden aan de NAH-unit van
het Psychiatrisch Centrum Caritas. Binnen
de hersenletselpraktijk begeleidt en behandelt hij mensen met verschillende neuropsychologische (cognitieve, emotionele
en gedragsmatige) problemen, vooral ten
gevolge van niet-aangeboren hersenletsels.
Noortje Hermans studeerde Neuro- en
Revalidatiepsychologie aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Ze is als lector
verbonden aan de opleiding Toegepaste
Psychologie van Thomas More, waar ze
verschillende opleidingsonderdelen doceert
en er onderzoek doet binnen het neuro
psychologisch veld.

Wouter Lambrecht & Noortje Hermans
Breinzicht — Toegepaste neuropsychologie bij
niet-aangeboren hersenletsel
EAN 978 94 014 5258 8 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 321 pp.
Psychologie algemeen n € 29,99

9 789401 452588
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Creatief in de klas met natuurwetenschappen
Creativiteit is doelgerichte verbeeldingskracht. Outside the boxdenken is daarbij het halve werk. Voor wie creatief is, is exacte
wetenschap een krachtig middel. Albert Einstein was zonder creativiteit niet tot de relativiteitstheorie gekomen. Creativiteit is dan ook
één van de belangrijkste fundamenten van de natuurwetenschap.
Dit boek toont leerkrachten hoe creativiteit geïmplementeerd kan
worden in het onderwijs. Door leerlingen creatief te leren omgaan
met natuurwetenschappen, krijgen ze meer interesse in het vak.
Bovendien ontwikkelen ze hun creatief vermogen, wat voor de rest
van hun leven een belangrijke vaardigheid is.
Enkele specifieke cases en concrete voorbeelden maken het voor de
leerkracht eenvoudig om creativiteit in de lessen aan te moedigen en
te ontwikkelen. Met wetenschappelijk onderbouwd bewijs tonen de
auteurs hoe creativiteit gemeten en geëvalueerd kan worden, om zo
uiteindelijk optimaal door te groeien naar een creatieve klas.

Inhoud
Creativiteit in onderwijs
n Het creatieve denkproces
n Inspiratiemateriaal: creatieve wetenschappelijke activiteiten
n Uitgewerkte casussen
n

Pluspunten
Specifieke casussen en voorbeelden
n Wetenschappelijk onderbouwd
n Scherpe inzichten over onderzoekend leren
en de nature of science

Bea Merckx, Jan De Lange, Thomas
Remerie en Kirsten Devlieger zijn
verbonden als docent en onderzoeker aan
de Arteveldehogeschool (in de bachelor
opleiding in het kleuter, lager en secundair
onderwijs). Ze zijn eveneens actief binnnen
het onderzoeks- en dienstverleningscentrum Quest van dezelfde hogeschool.

n

Opleiding
Lerarenopleiding natuurwetenschappen

n

Bea Merckx, Jan De Lange, Thomas Remerie & Kirsten Devlieger
Creatief in de klas met natuurwetenschappen — De leraar als
hefboom voor een originele aanpak
EAN 978 90 382 2478 7 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 124 pp.
Exacte wetenschappen/natuurwetenschappen algemeen n € 19,99

9 789038 224787
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Creativiteit
Je hoeft geen Nikola Tesla of Leonardo Da Vinci te zijn om creatief
te kunnen denken. Dit boek reikt je een systematische manier aan
om problemen op te lossen: de TRIZ-methode. Aan de hand van een
aantal principes versnel je het denkproces en leer je ‘outside the box’
te denken.
De TRIZ-uitvindingsprincipes zijn makkelijk, snel en breed toepasbaar op tal van problemen: niet alleen op technische, maar ook
bijvoorbeeld op sociale, maatschappelijke, politieke, organisatorische, management- en alledaagse problemen. De vele voorbeelden
en opdrachten helpen je om de methode onder de knie te krijgen en
zelf aan de slag te gaan.

Inhoud
Bruikbare strategieën om creatief te leren denken
n Gebaseerd op een methode ontwikkeld voor ingenieurs
n

Pluspunten
Vol voorbeelden en opdrachten
n Geschikt voor zelfstudie
n Voor elke sector
n

Opleiding
Innovatiemanagement, ingenieurswetenschappen

n

Hans Baaijens is natuurkundige en innovator
met heel wat ervaring in de internationale
R&D-afdeling van Philips Lighting. Naast
zijn functie van technisch schrijver traint hij
professionals en studenten in het probleemoplossen en innoveren.
Christoph Dobrusskin is consultant op vlak
van innovatie en officieel trainer in de TRIZmethode. Hij heeft al honderden professionals opgeleid en spreekt geregeld op
TRIZ en andere aspecten van systematische
innovatie op internationale congressen.

Hans Baaijens & Christoph Dobrusskin
Creativiteit — Probleemoplossend denken met de TRIZ-methode
EAN 978 94 014 6245 7 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 103 pp.
Creatief denken n € 24,99

9 789401 462457
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Creativiteit werkt
Creatief zijn dient te worden ingebed in de cultuur van een organisatie en maakt hulpverleners en begeleiders tot oplossingsgerichte
en dynamische krachten die durven en doen. Een mensenleven is
immers vollediger, rijker en mooier als het een pakkend toneelstuk,
een workshop dans of een mooi gedicht mag aanschouwen. Cultuur
verrijkt de opleiding van creatieve burgers, geeft kleur aan het leven
en drukt de kosten voor zorg.
Dit boek wil studenten orthopedagogiek en sociaal werk, onderwijzers, hulpverleners en begeleiders van groepen en individuen in het
jeugdwerk en daarbuiten inspireren en aanmoedigen om de creatief
agoog in zichzelf te ontdekken door te denken en te doen. Het wil je
stof tot nadenken geven en kaders aanreiken alvorens onbezonnen
aan de slag te gaan.

Inhoud
Wat is creatief agogisch werken?
n De muzische domeinen
n Creativiteit in een veranderende samenleving
n De attitudes van de creatief agoog
n Belangrijke kernbegrippen
n Functies en principes
n Activiteiten – rustig vs. dynamisch
n Activiteiten – groep vs. individu
n Drijfzand in het creatief agogisch werk
n Inspirerende getuigenissen uit het werkveld
n

Pluspunten
Bevat per hoofdstuk voorbeelden uit de praktijk ter inspiratie
n Inclusief zelftests om de aangeboden inhoud op maat
toe te passen
n

Opleiding
Orthopedagogiek, sociaal werk, secundair onderwijs

n

Peter Boone & Bart D’Hauwe
Creativiteit werkt — Bouwstenen voor de creatief agoog
EAN 978 94 014 4341 8 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 152 pp.
Agogiek, mens en maatschappij hoger onderwijs n € 19,99

9 789401 443418
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Peter Boone en Bart D’Hauwe zijn
verbonden aan de Vakgroep Orthopeda
gogiek van de Hogeschool Gent en zijn
beiden creatief agoog en supervisor.
Daarvoor werkten ze verschillende jaren
als opvoeders/begeleiders in het orthoagogisch werkveld.
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Dit ben ik in Brussel
Dit ben ik in Brussel is intercultureel lesmateriaal dat de diversiteit
van jonge kinderen in de klas zichtbaar en bespreekbaar wil maken.
Vijf levensechte verhalen op elk tien kamishibaiplaten vertellen
over het dagelijks leven van kinderen in Brussel: Otman, Lia, Flynn,
Choesang en Daniel Felipe.

Mamma Mia!
FLYNN is al groot

Ola caramba!
LIA en Ruxandra

De verhalen zijn het vertrekpunt van waaruit de diversiteit van de
kinderen in de klas verkend wordt. Fotomateriaal van thuis, de thuistaal, de religie, betekenisvolle voorwerpen, muziek, gewoonten zullen
hun plaats krijgen in de klas, letterlijk en figuurlijk. Werken met dit
materiaal brengt een dynamiek op gang in het contact tussen school
en ouders.

flynn.indd 1

12/02/13 16:11

¡Sorpresa!
Een verrassing voor DANIEL FELIPE en Jelle

Door meer erkenning te geven aan de sociaal-culturele bagage van
de kinderen in de grootstad, kan men hun meervoudige identiteitsontwikkeling en groei naar een positief zelfbeeld meer kansen geven.

lia.indd 1

21/02/13 09:28

Touche, touche!
OTMAN en zijn broers

Inhoud
Leren omgaan met aanwezige diversiteit
n Het leven zoals het is in de grootstad
n Aandacht voor talensensibilisering en levensbeschouwing
n

Pluspunten
n Bevordert interacties tussen kinderen die bijdragen
tot een positief beeld van anderen
n Sluit aan bij de concrete leefwereld in de grootstad
n Doet recht aan de gelaagdheid in de identiteitsontwikkeling
Opleiding
Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB’s

n

Verschenen
42,5cm x 30cm n 10 vertelplaten n Recto verso
Pedagogiek n € 29,99

Touche touche
EAN 978 94 014 5302 8

Mamma mia

9 789401 453035

EAN 978 94 014 5303 5

Oh! My god

9 789401 453004

EAN 978 94 014 5300 4

Ola caramba

9 789401 453011

EAN 978 94 014 5301 1

Sorpresa

9 789401 452984

EAN 978 94 014 5298 4
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“Oh! My god!”
CHOESANG en Namdol

otman.indd 1

choesang.indd 1

Brigitte Puissant – Odisee Hogeschool
Dit ben ik in Brussel — Met de diversiteit van je klas aan de slag

9 789401 453028

danielfelipe.indd 1
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19/02/13 11:23

Het materiaal is uitgewerkt door de Odisee
Hogeschool met de financiële steun van het
Impulsfonds voor Migrantenbeleid en met
de medewerking van talrijke partners en
medewerkers.
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Een leraar voor een lege klas?
In talrijke publicaties heerst een klaagdiscours over de achteruitgang van de kennis, lees- en schrijfcultuur in de klas. Als er aan de
ene kant zoveel leerlingen met een leerachterstand worstelen en
aan de andere kant de gebruikswaarde van de kennis die de leraar
aanbrengt op de helling komt te staan, dan moet de praktijk in vraag
gesteld worden. Dat wordt in dit boek gedaan op het niveau van
interactie en communicatie en wat die zouden kunnen betekenen
voor een upgrade van de klas- en opvoedingspraktijk.
Jordi Casteleyn en André Mottart formuleren handelingsoriëntaties
vanuit de vele perspectieven die in de lespraktijk aan bod komen.
Ze zoomen telkens in op een perspectief en bespreken wat het ons
leert over taal- en communicatievaardigheden. Zo nemen ze de
standpunten in van de lesgever/opvoeder als pedagoog, de toegepaste linguïst, de psycholoog, de manager en de visueel ontwerper
als ervaringsdeskundige.
Een leraar voor een lege klas? is een boek vol handelingsvoorstellen
voor mensen die in een educatieve praktijk op zoek zijn naar tips om
beter te communiceren met hun leerlingen.

Inhoud
Taal- en communicatievaardigheden vanuit
verschillende perspectieven
n Interactie en communicatie in klas- en opvoedingsverband
n

Pluspunten
n Interdisciplinair perspectief op communicatie in een leeromgeving
n Overzichtelijk boek vol handelingsoriëntaties
Opleiding
Psychologie, orthopedagogiek, lerarenopleiding,
bedrijfsmanagement, communicatiewetenschappen

Jordi Casteleyn is lesgever aan
de Universiteit Gent (vakgroep
Onderwijskunde) en Arteveldehogeschool
(opleiding Bedrijfsmanagement). Hij specialiseert zich in communicatievaardigheden,
en visuele communicatie in het bijzonder.

n

André Mottart is verbonden aan de
vakgroep Onderwijskunde van de
Universiteit Gent. Hij doceert didactiek
van taalonderwijs en educatieve interactie en communicatie in de universitaire
lerarenopleiding, communicatievaardigheden in de faculteiten Wetenschappen en
Ingenieurswetenschappen en academische
geletterdheid in de faculteit Psychologie en
Pedagogische Wetenschappen.

Jordi Casteleyn & André Mottart
Een leraar voor een lege klas? — Handleidingsoriëntaties
voor educatieve interactie en communicatie
EAN 978 90 382 1896 0 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 125 pp.
Onderwijs & opvoeding n € 19,99

9 789038 218960
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Essays over de leraar en de toekomst
van de lerarenopleiding
Discussies over de rol, functie en positie van de leraar zijn van
alle tijden. De laatste jaren staan de leraar en de lerarenopleiding
steeds meer in het middelpunt van het maatschappelijk debat. Als
antwoord op die discussies worden nationaal en internationaal
nieuwe visies voor lerarenopleidingen gepresenteerd waarbij meteen
ook nieuwe centrale concepten naar voren worden geschoven.
In dit boek presenteren 35 auteurs in 23 essays hun persoonlijke
reflectie bij een aantal actuele thema’s met betrekking tot de
toekomst van de lerarenopleiding. Zeven thema’s passeren de revue
die de ‘problemen’ met de huidige lerarenopleiding in kaart brengen.
Met deze essays willen de auteurs de lezer uitnodigen tot reflectie,
maar willen ze ook bijdragen aan het ruimer maatschappelijk debat
over de toekomst van de leraar en zijn/haar opleiding.

Inhoud
Identiteit van leraren en hun basiscompetenties
n Werkplekleren en professionalisering
n Onderzoek in de lerarenopleiding
n Vakdidactisch onderzoek
n Professionalisering van lerarenopleiders
n Diversiteit in de lerarenopleiding
n Lerarenopleiding: verleden en toekomst
n

Pluspunten
Gevarieerde selectie van auteurs uit verschillende sectoren
n Vernieuwende ideeën over actuele kwesties
omtrent de lerarenopleiding
n

Opleiding
Psychologie, orthopedagogiek, lerarenopleiding, pabo

n

Ruben Vanderlinde, Isabel Rots, Melissa Tuytens, Kris Rutten,
Ilse Ruys, Ronald Soetaert & Martin Valcke (red.)
Essays over de leraar en de toekomst van de lerarenopleiding
EAN 978 90 382 2225 7 n Verschenen
14cm x 20cm n Paperback n 286 pp.
Mens en maatschappij algemeen n € 22,50

9 789038 222257
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Ruben Vanderlinde, Isabel Rots, Melissa
Tuytens, Kris Rutten, Ilse Ruys, Ronald
Soetaert & Martin Valcke (Red.)
waren bij publicatie verbonden aan
de Vakgroep Onderwijskunde van de
Universiteit Gent.
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Klasmanagement en reflectie
Vraag een willekeurige leerkracht ‘Wat is de grootste uitdaging
van je job?’ en je zal vaak hetzelfde antwoord krijgen: het klasmanagement. Een weloverwogen klasmanagement is namelijk een
voorwaarde om de leerdoelen te bereiken. Dat klasmanagement
gaat niet alleen maar over de na te volgen gedragsregels en het
schoolreglement.
Innovatieve visies op klasmanagement benadrukken dat klasmanagement alle beslissingen omvat die een leerkracht neemt bij de
planning en implementatie van instructies. Daarom beklemtoont dit
boek het belang van onder meer een verstandige selectie van leerdoelen, een doordachte keuze van leerstof, een participatieve insteek
bij de werkvormen, aandacht voor de klasopstelling en -inrichting,
een proactieve visie op takenuitwerking en taakverdeling.
De auteurs bespreken in dit boek concrete modellen, beslissingspaden en een grote waaier aan ideeën die (student)leerkrachten
kunnen toepassen in hun klaspraktijk. Er is expliciet niet gekozen
voor een opstapeling van vrijblijvende ‘tips en tricks’. Daarvoor is
een leer- en instructiesituatie te complex en negeren die ‘tricks’ hoe
beslissingen bij één aspect een invloed hebben op andere beslissingen. Overigens zet het boek aan tot reflectiemomenten om de
geziene leerstof bewust te betrekken op de eigen praktijk en aanpak.
Klasmanagement en reflectie vormt een inspirerende handleiding
voor de realisatie van een adequaat klasmanagement.
Martin Valcke is professor Onderwijskunde
aan de Universiteit Gent en hoofd van het
Department of Educational Studies. Zijn
onderzoek spitst zich vooral toe op innovatie binnen het hoger onderwijs en het
geïntegreerd gebruik van Information and
Communication Technologies (ICT). Hij
coördineert een twintigtal nationale en
internationale projecten.

Inhoud
Een systematische benadering van klasmanagement
n Klasmanagement en motivatie
n Klasmanagement en de relatie leerkracht-leerling
n Externaliserend probleemgedrag en klasmanagement
n Leeromgevingen en klasmanagement
n Ouders en klasmanagement
n

Pluspunten
Onderwijskundig referentiekader
n Positieve inslag
n Uitgebreide verrijkte versie op het platform eCampusLearn
n

Opleiding
Pedagogiek, lerarenopleiding

n

Martin Valcke & Brigitte De Craene
Klasmanagement en reflectie — Naar een schoolbrede aanpak
EAN 978 94 014 6134 4 n Verschenen
21cm x 27cm n Paperback n 400 pp.
Onderwijskunde n € 39,99

9 789401 461344
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Brigitte De Craene startte als onderzoeker
aan de Universiteit Gent en focuste jarenlang op het welbevinden en leerprocessen
bij lagereschoolkinderen. Na haar aanstelling
aan de Open Universiteit Nederland werkte
zij bijna 25 jaar als universitair docent in het
hoger onderwijs. Zij werd daarbij expert in
het ontwerpen van leermaterialen voor open
en afstandsonderwijs.
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Krachtige leeromgevingen
De startcompetenties van beginnende leraren vragen om een grondige reflectie over de eigen keuzes met betrekking tot processen,
variabelen en actoren die het succes van onderwijs beïnvloeden.
‘Wat werkt in het onderwijs?’ is een complexe vraag, waarbij leerkrachten hun eigen opvattingen en verwachtingen kritisch moeten
bekijken om tot een antwoord te komen. Hoe staan ze bijvoorbeeld
tegenover hun lesdoelen, leerstof, werkvormen, beschikbare media
en evaluatievormen? En vooral: hoe houden ze bij hun keuzes rekening met de kenmerken van hun leerlingen?
De rode draad van dit handboek is diversiteit. Meertaligheid, inclusief onderwijs, sociaaleconomische verschillen, gender en andere
kenmerken stellen beginnende leerkrachten namelijk voor lastige
uitdagingen. Dit handboek is bedoeld als een inspiratiebron die leerkrachten helpt om keuzes te maken en die vervolgens samen met
het schoolteam uit te testen in de eigen klaspraktijk.

Inhoud
Betekenisgericht, interactief en samenwerkend leren
n Participatie en zelfsturing van leerkrachten
n Diversiteit in het onderwijs
n Leefwereld van kinderen en jongeren betrekken
n

Pluspunten
Bijzondere aandacht voor het benutten van
diversiteit op school en in de klas
n Basiscompetenties voor leraren
n Inzichten uit leertheorieën vertalen naar aanpakken voor instructie
n

Opleiding
Pedagogiek, lerarenopleiding

n

Martin Valcke
Krachtige leeromgevingen — Omgaan met diversiteit in de klas
EAN 978 94 014 6126 9 n Verschenen
21cm x 27cm n Paperback n 355 pp.
Onderwijskunde n € 39,99

9 789401 461269
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Martin Valcke is professor Onderwijskunde
aan de Universiteit Gent en hoofd van het
Department of Educational Studies. Zijn
onderzoek spitst zich vooral toe op innovatie binnen het hoger onderwijs en het
geïntegreerd gebruik van Information and
Communication Technologies (ICT). Hij
coördineert een twintigtal nationale en
internationale projecten.
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Leren omgaan met diversiteit in de klas
Steeds meer klassen in Vlaamse scholen moeten leren omgaan met
diversiteit in onderwijsbehoeften. Er wordt verwacht dat iedereen
kan participeren binnen de klasgroep en dat de leraar de touwtjes
in handen houdt. Het concept GOL(L)D geldt daarbij als activerende ondersteuning: gericht ondersteunen van leraren in het leren
omgaan met diversiteit.
De auteurs gaan dieper in op de vernieuwde onderwijssituatie na
de invoering van het M-decreet en het opstarten van de ondersteuningsnetwerken. Hun bijdragen bieden inzicht en concrete handvaten in het denken rond diversiteit en ondersteuning en staan stil
bij de positie van de verschillende ondersteuners binnen de school.

Inhoud
Onderwijsactualiteit
n Diversiteit: verschil inzetten
n Het GOL(L)D-concept
n Concrete voorbeelden
n Navorming en opleidingen
n

Pluspunten
Gericht op alle opleidingen die binnen het nieuwe
ondersteuningsmodel aan de slag kunnen gaan
n Voor zorgcoördinatoren, leraren, beleidsmedewerkers,
brugfiguren, CLB-medewerkers, competentiebegeleiders,
personen uit de waarborgregeling, enz.
n Met extra audiovisuele praktijkvoorbeelden en concrete tools
voor een optimale implementatie van het GOL(L)D-concept
n

Opleiding
Lerarenopleiding, zorg en remediëringen, schoolontwikkeling,
orthopedagogiek, logopedie

n

Inge Van de Putte & Elisabeth De Schauwer (red.)
Leren omgaan met diversiteit in de klas — Het GOL(L)D-concept
in de praktijk
EAN 978 94 014 4586 3 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 328 pp.
Onderwijs algemeen n € 29,99

9 789401 445863
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Inge Van de Putte en Elisabeth De
Schauwer zijn beiden werkzaam in de
vakgroep orthopedagogiek en Disability
Studies van de Universiteit Gent en ondersteunen verschillende inclusietrajecten. Inge
Van de Putte is coauteur van het in 2010
gepubliceerde Klassewerk, over het
GOL(L)D-concept.
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Mama, papa, weet je…?
Ik heb kwaliteiten!
Met dit boek ontdekken ouders, leraren en begeleiders de kwaliteiten bij jonge kinderen. De taal van ‘kwaliteiten’ biedt zowel jong
als oud de kansen om samen te leren van én met elkaar. Deze visie
versterkt een positief zelfbeeld en een goed gevoel bij kinderen,
maar het zet ook de volwassenen rondom het kind aan om het kind
anders te benaderen. Met een oplossingsgericht model en een kernkwadrantenmodel bieden de auteurs een verrassende kijk op het
gedrag van kinderen. Leer hoe je de kwaliteiten van jonge kinderen
kan ontdekken en onderschrijven.
Bij dit inspiratieboek is er tevens een spannend prentenboek
beschikbaar: Bob en Pablo (met illustraties van Ruth Van Wichelen).

Inhoud
Inspirerende denkkaders
n Train jezelf
n Spelend leren
n Mooie praktijkvoorbeelden
n

Pluspunten
Inspirerend boek voor ouders, leraren en opvoeders
n Met medewerking van Daniel Ofman (bezieler
kernkwadradantenmodel) en Dr. Myriam Le
Fevere de Ten Hove (kinderpsychiater)
n

Opleiding
Orthopedagogiek

Liesbet Moortgat werkt als oplossingsgericht therapeut/coach binnen het
Eerstelijnshuis te Deinze. Ze heeft ruime
ervaring met kinderen, ouders, leraren en
begeleiders.

Liesbet Moortgat & Chris Van Dam
Mama, papa, weet je…? Ik heb kwaliteiten! — Een inspirerend boek
voor ouders, leraren en opvoeders over het ontdekken en ervaren
van kwaliteiten bij jonge kinderen

Chris Van Dam werkt als praktijklector aan
de Hogeschool Gent en is staflid in het
Korzybski Instituut te Brugge. Hij is vooral
actief als gecertificeerd trainer kernkwadranten, oplossingsgericht trainer en
coach. Zijn vroegere ervaring in het werken
met kleuters met gedrags- en emotionele
problemen en als groepsleider in de kinderen jeugdpsychiatrie, vormden voor hem
een belangrijke drijfveer om dit project te
realiseren.

n

EAN 978 90 382 2463 3 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 160 pp.
Pedagogiek n € 19,99

9 789038 224633

E. Rabe, M. Stevens, N. Debergh, N. Ruyters, I. Devlaminck, S. Evrard,
N. Pauwels, Jana Larivière, Joyce Larivière & J. Vandecasteele
Bob en Pablo
EAN 978 90 382 2461 9 n Verschenen
20,5cm x 20,5cm n Hardcover n 40 pp.
Prentenboeken (< 6 jaar), (> 6 jaar) n € 19,99

9 789038 224619
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Onderzoekscompetent in de klas
Het is belangrijk om leerlingen vertrouwd te maken met het discours
van een wetenschapsdomein en het grote belang van onderzoeksvaardigheden en probleemoplossend denken. Deze gidsen willen
het abstracte concept ‘onderzoekscompetentie’ omzetten naar
praktische hulpmiddelen voor leerkrachten en leraren in opleiding in
de wetenschappen, moderne en klassieke talen. Bovenal houdt het
begrip ons een spiegel voor: wat willen we juist bereiken met onze
leerlingen, wat is haalbaar en wat niet?
Onderzoekscompetent in de klas gaat een essentiële uitdaging aan.
Als leerlingen de smaak te pakken krijgen, staat de deur open naar
een rijk gevulde (academische) carrière. Dit is belangrijk voor onze
kennismaatschappij, waar de nood aan wetenschappelijk geschoolde
mensen groter is dan ooit.

Inhoud
Algemene uitgangspunten
n Vaardigheden, evaluatie en reflectie
n Uitgewerkte voorbeelden
n Bijlages en referentielijst
n

Pluspunten
Combinatie van ‘leren onderzoeken’ en ‘onderzoekend leren’
n Waaier aan werkvormen en opdrachten
n Aandacht voor voorkennis
n Lessuggesties die persoonlijk ingevuld kunnen worden
n

Opleiding
Lerarenopleiding

n

Katrien Strubbe, Binke D’Haese, John De Poorter, Hans Vanhoe
Onderzoekscompetent in de klas — Praktische gids voor
de vakken biologie, chemie en fysica in het secundair onderwijs
EAN 978 90 382 1917 2 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 110 pp.
Exacte wetenschappen/natuurwetenschappen algemeen n € 19,99

Katrien Strubbe en Hans Vanhoe zijn
verbonden aan het Department of Inorganic
and Physical Chemistry van de Universiteit
Gent.
Binke D’Haese is verbonden aan de
vakgroep Biochemie en Microbiologie van
de Universiteit Gent.

9 789038 219172

André Mottart & Hilde Lauwers
Onderzoekscompetent in de klas — Praktische gids voor
de moderne en klassieke talen in het secundair onderwijs
EAN 978 90 382 2458 9 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 128 pp.
Nederlandse taal en letterkunde algemeen n € 24,99

9 789038 224589
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John De Poorter behaalde een doctoraat
in de toegepaste wetenschappen rond
niet-invasieve thermometrie met behulp
van magnetische resonantie beeldvorming
(MRI).

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Sociale psychologie
Dit boek brengt een algemene inleiding in de sociale psychologie.
Na een algemene schets van het vakgebied gaat de auteur in op
enkele kernthema’s. Meer bepaald wordt er aandacht besteed aan
de sociale basis van het zelf, sociale perceptie en sociale beïnvloeding. Het tweede deel van het boek gaat in op fundamentele theorievorming over sociale cognitie en attitudes, waarbij toepassingen
in de reclamewereld eveneens aandacht krijgen. Het volgende
deel handelt over interpersoonlijke processen en groepsprocessen,
waarbij onder andere hechte relaties en groepsprestaties aan bod
komen. De relaties tussen groepen worden behandeld onder de
vorm van hoofdstukken over stereotypen, vooroordelen en discriminatie, de multiculturele samenleving en conflict. Ten slotte wordt er
ingegaan op toepassingen van de sociale psychologie in de rechterlijke en politieke wereld.

Inhoud
Kernthema’s
n Sociale cognitie en attitudes
n Interpersoonlijke en groepsprocessen
n Toegepaste sociale psychologie
n

Pluspunten
Actuele voorbeelden
n Kleurrijke illustraties
n Herziene editie
n

Opleiding
n Politieke en sociale wetenschappen, criminologie en rechten

Alain Van Hiel & Arne Roets
Sociale psychologie
EAN 978 94 014 4512 2 n Verschenen
20,5cm x 26,5cm n Hardcover n 720 pp.
Sociale psychologie n € 60,00

9 789401 445122
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Alain Van Hiel en Arne Roets zijn
verbonden aan de vakgroep Ontwikkelings-,
Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie
van de Universiteit Gent, Alain van Hiel als
hoogleraar en Arne Roets als hoofddocent.

TESTEN

Begrijpend lezen beter begrijpen
Begrijpend lezen is een sleutelvaardigheid voor het functioneren van
kinderen op school en daarbuiten. Tegelijk loopt het verwerven van
deze vaardigheid niet bij alle kinderen van een leien dakje. Deze box
komt tegemoet aan de behoefte van hulpverleners en leerkrachten
naar een oefenprogramma dat aansluit bij de Vlaamse test begrijpend lezen.
Dit uitgebreide oefenpakket kwam tot stand na een grondige
literatuurstudie en dankzij jarenlange praktijkervaring. De gekozen
thema’s spelen in op de leefwereld van kinderen.

Inhoud
Bevat per thema een handleiding, werkbladen, leesmateriaal
en eventueel extra materiaal in didactische spelvorm

n

Pluspunten
Heel gebruiksvriendelijk dankzij uitgeschreven
leidraad per activiteit
n Op maat gemaakt voor het basisonderwijs en het werkveld
n

Opleiding
Logopedie en audiologie, orthopedagogiek, psychologie,
lerarenopleiding, pabo, basisonderwijs

n

Christel Van Vreckem, Barbara Axters & Barbara Linsen
Begrijpend lezen beter begrijpen — Thematisch en
functioneel oefenprogramma
EAN 978 90 382 1890 8 n Verschenen
21cm x 29,7cm
Onderwijs algemeen n € 185,00

9 789038 218908
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TESTEN

Spellingtest voor kinderen
van het eerste tot het zesde leerjaar
Dit uitgebreid oefenpakket is het ideale hulpmiddel om de spellingvaardigheid bij leerlingen uit de lagere school te testen. De box
bestaat uit een handleiding en scoreformulieren. De test hanteert
methodes die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en
diepgaande pilootfases, en is op maat gemaakt voor het basisonderwijs en het werkveld.
De ST1-6 speelt in op de nood aan een nieuwe, onderbouwde en
handelingsgerichte Vlaamse spellingtest. Via dictees meet de test de
spellingvaardigheid aan de hand van zowel bestaande woorden als
pseudowoorden. Op basis daarvan kunnen kinderen met spellingproblemen opgespoord worden.

Inhoud
Handleiding met theoretische achtergrond en instructies
n Scoreformulieren per dictee
n

Pluspunten
Sluit aan bij het Vlaamse leerplan
n Genormeerd op meer dan 3600 kinderen
n Opgenomen in de limitatieve lijst voor logopedisten
n

Opleiding
Logopedie en audiologie, pedagogiek,
lerarenopleiding, pabo, basisonderwijs

n

Christel Van Vreckem is lector aan de
opleiding Logopedie en Audiologie van de
Arteveldehogeschool.
Annemie Desoete is hoogleraar bij de
Vakgroep Experimenteel-Klinische en
Gezondheidspsychologie aan de Universiteit
Gent en lector aan de Arteveldehogeschool.

Christel Van Vreckem & Annemie Desoete
Spellingtest voor kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar
EAN 978 90 382 2646 0 n Verschenen
21cm x 29,7cm
Onderwijs & opvoeding n € 135,00

9 789038 226460
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TESTEN

Test meten en metend rekenen
De Test meten en metend rekenen is een praktisch meetinstrument
dat peilt naar de rekenvaardigheid van leerlingen. In een theoretisch deel wordt de kennis van metend rekenen getoetst en in een
praktisch deel wordt aan kinderen gevraagd om meetopdrachten
effectief uit te voeren.
Deze box bestaat uit een handleiding met instructies en een testboek met de testen en correctiesleutels. Van elke test is één exemplaar als afzonderlijk blad bijgevoegd.
De TMMR is ontwikkeld op basis van de eindtermen wiskunde en
werd uitgewerkt voor het tweede tot en met het zesde leerjaar.

Inhoud
Bevat een handleiding en een testboek
n Testitems overlopen lengte, gewicht, inhoud, tijd, geld
en temperatuur
n

Pluspunten
Ontwikkeld op basis van de eindtermen wiskunde
n Gebruik binnen het rekenvaardigheidsonderzoek
n Ontstaan uit een samenwerking tussen Arteveldehogeschool
(opleiding ergotherapie) en CAR De Kindervriend
n Duidelijke verschuiving in complexiteit van de opgaven
n

Opleiding
Ergotherapie, pedagogiek, lerarenopleiding, pabo, basisonderwijs

n

Diane Van De Steene is docent bij de opleiding ergotherapie aan Arteveldehogeschool
en kinderergotherapeut bij het Centrum
voor Ambulante Revalidatie Sint-Lievens
poort Gent. Ze is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van kinderen met
gehoorstoornissen en kinderen met dyslexie
en dyscalculie.
Ilse Vervenne en Ine Vannieuwenhuyze zijn
meer dan vijftien jaar werkzaam als ergotherapeutes in het Revalidatiecentrum De
Kindervriend in Rollegem-Kortrijk. Zij geven
rekentherapie aan kinderen met leer-en
ontwikkelingsstoornissen en zijn lid van
de werkgroep ‘rekenstoornissen’ van SIG
Gijzegem.

Diane Van De Steene, Ilse Vervenne, Ine Vannieuwenhuyze,
Robin Willaert, Delphine Melsens, Steffi D’haeyer & Jolien De Rycke
Test meten en metend rekenen
EAN 978 90 382 2647 7 n Verschenen
21cm x 29,7cm
Onderwijs & opvoeding n € 135,00

9 789038 226477
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TESTEN

Vlaamse test begrijpend lezen
Goed leren lezen en aansluitend goed begrijpend lezen zijn belangrijke aandachtspunten in het basisonderwijs. Kinderen die hiermee
problemen hebben, moeten in de eerste plaats op de juiste wijze
gediagnosticeerd worden.
De VTBL meet het begrijpend lezen van kinderen aan de hand van
meerkeuzevragen bij een verhaal. De testmethode is gefundeerd op
jarenlang onderzoek en werd uitgebreid getest.

Inhoud
Bevat een handleiding, een boek met scoreformulieren,
en afzonderlijke exemplaren van het testmateriaal
n Batterij van 13 testen
n

Pluspunten
Voor individueel onderzoek of in groep
n Voor het eerste tot zesde leerjaar uit gewoon
lager en buitengewoon onderwijs
n Inclusief antwoordboekjes en verhalen
n Meerkeuzevragen bij verhalende teksten
n Technisch lezen, begrip op zinsniveau en begrip op tekstniveau
n Gebaseerd op evidence-basedprincipes
n Grondige literatuurstudie en praktijkervaring
n

Opleiding
Logopedie en audiologie, orthopedagogiek, psychologie,
lerarenopleiding, pabo, basisonderwijs

n

Christel Van Vreckem is lector aan de
opleiding Logopedie en Audiologie van de
Arteveldehogeschool.
Annemie Desoete is hoogleraar bij de
Vakgroep Experimenteel-Klinische en
Gezondheidspsychologie aan de Universiteit
Gent en lector aan de Arteveldehogeschool.

Christel Van Vreckem, Annemie Desoete, Lieve De Paepe
& Herman Van Hove
Vlaamse test begrijpend lezen
EAN 978 90 382 2645 3 n Verschenen
21cm x 29,7cm
Onderwijs & opvoeding n € 85,00

9 789038 226453
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Zwemmen zonder zwembad
Terwijl meer en meer kinderen op zwemles gaan, zijn ze daar steeds
minder op voorbereid. Ongeoefend in spel, en vaak nog met angst
voor water staan ze aan de rand van het bad de leraar aan te kijken
die het allemaal moet oplossen.
Zwemmen zonder zwembad biedt het antwoord aan elke opvoeder
die de kinderen zwemklaar naar de eerste zwemles wil brengen.
Vakkundig onderbouwd, maar met een volledig stappenplan en
een grote hoeveelheid spelvormen moedigt Tine Sleurs ouders en
opvoeders aan om zelf de eerste stappen te zetten in de richting van
zwemplezier en zwemveiligheid.
Met opdrachten die leuk genoeg zijn voor een verjaardagsfeestje
en uitdagend genoeg voor een turnles is het geen opdracht meer
om een kindje correct en aangenaam op die eerste zwemles voor te
bereiden.

Inhoud
Voor Jan en alleman
n Blij in bad
n Dol op douchen
n Zalig in ’t zwembad
n Wild van water
n Zot van zwemles
n Sterk in spelen
n

Tine Sleurs is lector lichamelijke opvoeding
in de lerarenopleiding van UC LeuvenLimburg. Daarnaast geeft ze vanuit
haar praktijkervaring in het bewegen en
zwemmen met jonge kinderen navormingen
voor verschillende organisaties.

Pluspunten
n Concrete oefeningen
n Meteen bruikbaar in de praktijk van turnles,
klas en buitenschoolse opvang
Opleiding
Lerarenopleiding, kinesitherapie, orthopedagogiek

n

Tine Sleurs
Zwemmen zonder zwembad — Alles wat je moet weten vóór
de eerste zwemles
EAN 978 94 014 4345 6 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 150 pp.
Sport, spel (< 12 jaar) n € 19,99

9 789401 443456
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EXACTE EN
TOEGEPASTE
WETENSCHAPPEN

EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Betonbouw
Berekenen – Dimensioneren – Constructie
Deze vierdelige reeks over betonbouw wil tegemoetkomen aan de noden van het
hoger onderwijs en tevens diensten bewijzen aan wie de praktijk van het beton berekenen beoefent. Het doel daarbij is om het omvangrijke domein van materiaalkennis,
technologie, duurzaamheid en renovatie te synthetiseren tot een bredere basiskennis,
die een student of een gebruiker in staat stelt om die kennis te allen tijde autonoom
verder uit te breiden in gespecialiseerde domeinen. Concrete rekenvoorbeelden zijn
daarbij onontbeerlijk om de theorie beter te begrijpen.

Jan Ritzen & Robert Smet
Betonbouw Deel 1 – Berekenen – Dimensioneren – Constructie
— Grondbegrippen – Courante gevallen
EAN 978 90 382 1885 4 n Verschenen n 21,5cm x 27cm n Paperback + cd-rom
256 pp. n Technische wetenschappen algemeen n € 34,99

9 789038 218854

Jan Ritzen & Robert Smet
Betonbouw Deel 2 – Berekenen – Dimensioneren – Constructie
— Scheurgedrag vervorming – Bijzondere gevallen
EAN 978 90 382 1972 1 n Verschenen n 21,5cm x 27cm n Paperback + cd-rom
186 pp. n Technische wetenschappen algemeen n € 34,99

9 789038 219721

Jan Ritzen
Betonbouw Deel 3 – Berekenen – Dimensioneren – Constructie
— Voorgespannen beton – Basisbegrippen – Theorie en praktijk
EAN 978 90 382 2285 1 n Verschenen n 21,5cm x 27cm n Paperback + cd-rom
230 pp. n Technische wetenschappen algemeen n € 34,99

9 789038 222851

Jan Ritzen
Betonbouw Deel 4 – Berekenen – Dimensioneren – Constructie
— Materiaalstudie, Technologie – Duurzaamheid, Renovatie
EAN 978 90 382 0650 9 n Verschenen n 21,5cm x 27cm n Paperback + cd-rom
290 pp. n Technische wetenschappen algemeen n € 34,99

9 789038 206509
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Bouw- en planologisch compendium
Dit compendium behandelt uitvoerig de meest courante termen uit
de bouwkunde, bouwfysische begrippen, de stedenbouw en ruimtelijke planning, het bouwrecht, de vele bouwreglementen en aanverwante reglementering. Alle bouw- en planologische termen worden
uitvoerig gedefinieerd, uitgelegd en verklaard.
Dit boek is in de eerste plaats gericht op architecten, ingenieurs,
stedenbouwkundigen en planologen. Maar het boek is evenzeer
geschikt voor al wie verbouwingen uitvoert. Aannemers, uitvoerders, makelaars, projectontwikkelaars en landmeters worden immers
dagelijks geconfronteerd met technologie en reglementering.
Daarnaast is het ook voor ambtenaren, rechters, juristen, deskundigen en commissieleden een handig naslagwerk. Ten slotte vindt
ook de opdrachtgever of bouwheer in deze publicatie ongetwijfeld
een schat aan informatie.

Inhoud
Bouw- en planologische termen van A tot Z
n Gedefinieerd, uitgelegd en verklaard
n

Pluspunten
Alfabetische termenlijst
n Vergezeld van illustraties en tekeningen
n

Opleiding
Ingenieurswetenschappen, industriële
wetenschappen, architectuur

Johan Rutgeerts heeft jarenlange ervaring
als architect en urbanist. Hij richtte in 2008
samen met architect Liesbeth De Paepe
B-111 architectenassociatie op, een bureau
dat zich richt op architectuur, stedenbouw
en ruimtelijke ordening. Hij was ook gedurende enkele jaren zeer actief in de beroepsvereniging NAV. Sinds 1994 doceert Johan
Rutgeerts aan het departement architectuur
van LUCA School of Arts campus SintLucas Gent en Brussel.

n

De cartoons zijn het werk van
Simon De Meulenaer.

Johan Rutgeerts
Bouw- en planologisch compendium
EAN 978 90 382 2025 3 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 1056 pp.
Technische wetenschappen algemeen n € 65,00

9 789038 220253
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Digitale elektronica
Digitale elektronica is een vlot leesbaar handboek, dat in eerste
instantie geschreven is voor de opleiding master in de industriële
wetenschappen – elektronica-ICT. Thema’s als logische poorten,
talstelsels, rekenlogica, finite state machines, ADC, DAC en nog veel
meer komen aan bod. Het laatste hoofdstuk behandelt de werking
van computer hardware zoals harde schijven, SSD’s, geheugens,
dvd’s, enzovoort.
Dit handboek is zowel geschikt voor studenten als voor iedereen die
meer wil weten over digitale elektronica.

Inhoud
Logische functies
n Talstelsels en coderingen
n Combinatorische standaardfuncties
n Rekencircuits
n Sequentiële schakelingen
n Programeerbare logica
n Technologie
n ASIC’s
n PC hardware
n

Pluspunten
Boordevol foto’s en illustratiemateriaal in kleur
n Uitgebreide bijlage
n

Koen Lostrie is afgestudeerd als industrieel
ingenieur elektronica in 1998. Hij werkte tot
2002 bij Alcatel Microelectronics waaronder
twee jaar in de VS. Zijn ervaring als ASIC
designer bracht hem bij de Karel de Grote
Hogeschool, waar hij les gegeven heeft tot
2013, onder andere over chip design (VHDL)
en digitale elektronica in het algemeen.
Vanaf oktober 2013 is de opleiding echter
ingekanteld in de Universiteit Antwerpen
waar hij sindsdien les geeft in de faculteit
toegepaste ingenieurswetenschappen.

Opleiding
n Industriële wetenschappen, elektronicaICT, ingenieurswetenschappen

Koen Lostrie
Digitale elektronica
EAN 978 90 382 2297 4 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 368 pp.
Exacte en toegepaste wetenschappen n € 34,99

9 789038 222974
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Elektronische vermogencontrole
Deel 1 en 2
De bedoeling van deze boeken is om de beginselen en toepassingen
van de elektronische vermogencontrole te behandelen. Ze bestrijken
alle onderwerpen van het vakgebied, maar treden ook in detail met
duidelijk uitgewerkte numerieke praktijkvoorbeelden. Deel 1 spitst
zich toe op schakelaars en convertoren, terwijl deel 2 handelt over
elektronische motorcontrole.
Met meer dan achthonderd overzichtelijke tekeningen en schema’s,
zelfevaluatievragen en kaderstukken in elk boek, richten deze
boeken zich zowel op studenten als op de grote groep geïnteresseerden, die ze kunnen gebruiken als zelfstudiemateriaal.

Inhoud
Deel 1 : Schakelaars en convertoren
n Deel 2 : Elektronische motorcontrole
n

Pluspunten
n Rijk geïllustreerd met tekeningen en schema’s
n Zelfevaluatievragen
n Ruime aandacht voor nieuwe technologieën
n Ook in een Engelse editie beschikbaar:
Electronic power control 1 & 2
n Met viertalige woordenlijst
Opleiding
Ingenieurswetenschappen, industriële
wetenschappen, elektronica-ICT

n

Jean Pollefliet
Elektronische vermogencontrole 1 — Schakelaars en convertoren
EAN 978 94 014 5752 1 n Verschenen
20cm x 26cm n Paperback n 540 pp.
Technische wetenschappen algemeen n € 32,50

9 789401 457521

Jean Pollefliet
Elektronische vermogencontrole 2 — Elektronische motorcontrole
EAN 978 94 014 5753 8 n Verschenen
20cm x 26cm n Paperback n 420 pp.
Technische wetenschappen algemeen n € 29,50

9 789401 457538
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Jean Pollefliet is de auteur van meerdere
studieboeken, waaronder IC-opamps en
Vermogenelektronica. Daarnaast was
hij coauteur van de volgende boeken:
Inleiding tot de Industriële Elektronica en
Procestechnieken en Engineering.
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Evolutie
Voor wie aandachtig naar de natuur kijkt, is evolutie is het grootste
spektakel ter wereld. Maar het helpt om een gids te hebben die je
op de complexe schoonheid en de boeiende logica wijst. Dominique
Adriaens vertelt het verhaal van de evolutietheorie, van de eerste
vage ideeën van vroege natuurfilosofen tot Darwins cruciale inzicht
en de wetenschappers die zijn inzichten verder geperfectioneerd
hebben.
Dit boek legt de basisprincipes van evolutie toegankelijk uit, voor
iedereen die geïnteresseerd is in Darwins even geniale als gewaagde
idee. Hij illustreert de theorie met fascinerende voorbeelden uit de
dieren- en plantenwereld. Biologische voorkennis is niet vereist.

Inhoud
Geschiedenis van het evolutionair denken
n Inleiding tot de evolutietheorie
n Invloed van de mens op evolutie
n

Pluspunten
Toegankelijk geschreven
n Overzichtelijk
n

Opleiding
Biologie

n

Dominique Adriaens is professor aan de
vakgroep Biologie van de Universiteit Gent.
Hij is onder meer gespecialiseerd in de
morfologie van de gewervelden.

Dominique Adriaens
Evolutie
EAN 978 94 014 6045 3 n Oktober 2020
14cm x 21cm n Paperback n ca. 300 pp.
Evolutie n € 24,99

9 789401 460453
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Experimentele vaardigheden
Deel I en II
Experimentele vaardigheden deel I en II richt zich op bachelor- en
masterstudenten van universiteiten en hogescholen die in aanraking
komen met chemische en biochemische practica.
De auteurs stellen zich tot doel een vademecum op te stellen
gebaseerd op bestaande theoretische cursussen, maar met grotere
nadruk op de praktische vaardigheden en competenties die doorheen de jaren opgebouwd dienen te worden.

Inhoud
Veiligheid en basisvaardigheden
n Chemische vaardigheden
n Microbiologische vaardigheden
n Biochemische vaardigheden
n

Pluspunten
Handige tips en aandachtspunten
n Uitgewerkte voorbeelden
n Uitvoerig geïllustreerd met foto’s, tekeningen,
schema’s en tabellen in kleur
n

Opleiding
Biomedische laboratoriumtechnologie,
chemie, biochemie en biotechnologie

n

Eva Geuens, Kathy Reyniers, Sylvia Dewilde & Luc Moens
Experimentele vaardigheden Deel 1 — Veiligheid, algemene,
chemische en microbiologische vaardigheden
EAN 978 90 382 1611 9 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 296 pp.
Exacte wetenschappen, natuurwetenschappen algemeen n € 29,99

9 789038 216119

Eva Geuens, Els Van Doorslaer, Sylvia Dewilde & Luc Moens
Experimentele vaardigheden Deel 2 — Biochemische vaardigheden
EAN 978 90 382 2419 0 n Verschenen
17cm x 24cm n Paperback n 296 pp.
Exacte wetenschappen, natuurwetenschappen algemeen n € 29,99

9 789038 224190
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Eva Geuens, Els Van Doorselaer, Sylvia
Dewilde, Kathy Reyniers en Luc Moens zijn
verbonden aan de Associatie Universiteit en
Hogescholen Antwerpen (AUHA).
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FUNdamental Mathematics
Wiskunde hoeft niet saai te zijn. Meer nog: wiskunde kan bijzonder
grappig zijn. In dit boek levert David Eelbode daar een sterk bewijs
van. Hij neemt je mee op een fascinerende trip door het wiskundige
concept ‘ruimte’ via persoonlijke anekdotes, scherpe observaties en
absurde redeneringen. Om de moeilijkere delen beter verteerbaar te
maken, overgiet hij het boek met de beste saus: humor.
Wie dit boek leest, leert niet alleen iets bij over de wiskunde, maar
ook over de enigmatische wereld van de mensen die dit bouwwerk
al eeuwen in elkaar timmeren. David Eelbode kleurt zijn verhaal
bovendien in met originele metaforen die je aandacht grijpen en ze
niet meer loslaten.

Inhoud
Grondslagen van de wiskunde
n Wiskundig verantwoorde grappen
n

Pluspunten
Zeldzame combinatie van wiskunde en humor
n Aantrekkelijk
n

Opleiding
Wiskunde, wetenschappen

n

David Eelbode is professor in de wiskunde
aan de Universiteit Antwerpen, waar hij
verschillende prijzen won als beste prof in
de faculteit Wetenschappen. Hij is daarnaast
actief in de science comedy.

David Eelbode
FUNdamental Mathematics — A Voyage into the Quirky Universe
of Maths & Jokes
EAN 978 94 014 6261 7 n Verschenen
14cm x 21,5cm n Paperback n 311 pp.
Fundamentele wiskunde n € 24,99

9 789401 462617
— 160 —

EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Geologie van Vlaanderen
Duizenden mensen zijn vandaag tewerkgesteld in de sector van het
hydrogeologisch onderzoek, het bodemonderzoek en de bodemsanering. Dat levert een dagelijkse stroom aan gegevens, adviezen en
beslissingen op, die allemaal op dezelfde systematische wijze geïnterpreteerd moeten worden. Voor het boek Geologie van Vlaanderen
werkten verschillende specialisten ter zake samen om een overzichtelijke en mooie synthese te brengen van wat er zich in de Vlaamse
ondergrond heeft afgespeeld.
Dit boek biedt een referentiekader dat noodzakelijk is om gegevens
over de Vlaamse ondergrond te interpreteren. Het zorgt er ook voor
dat iedereen die betrokken is bij geologisch en hydrogeologisch
onderzoek dezelfde taal kan spreken. Bijzondere aandacht gaat
naar de kust en het Belgische deel van de Noordzeebodem, en naar
actuele onderwerpen zoals geothermie, geologische opslag van CO2,
offshore windmolenparken en schalieglas. Het is rijkelijk geïllustreerd
en bevat tientallen nieuwe en unieke afbeeldingen en foto’s.
Geologie van Vlaanderen is een onmisbaar studieboek en naslagwerk voor elke geoloog in het Nederlandse taalgebied. De publicatie
richt zich in het bijzonder ook tot academici, leraren aardrijkskunde
en wetenschappen; iedereen die actief is in de bodemsanering en
het bodemonderzoek, stabiliteit en geotechniek, hydrogeologie en
bodemkunde; MER-deskundigen, aannemers, boorfirma’s; openbare
instellingen zoals de OVAM, het VITO en de VMM; het departement
Leefmilieu, Natuur en Energie (lne) en het Vlaams Instituut voor de
Zee. Uiteraard is het boek ook geschikt voor elke hobbyist en sterk
geïnteresseerde lezer.

Inhoud
Van Onder-Paleozoïcum tot Cenozoïcum
n Bodem
n Kust en zee
n Hydrogeologie
n

Pluspunten
Overzichtelijke synthese door verschillende experten
n Actuele onderwerpen
n Rijkelijk geïllustreerd
n

Opleiding
Geologie

n

Michael Borremans
Geologie van Vlaanderen
EAN 978 90 382 2433 6 n Verschenen
22cm x 28cm n Hardcover n 492 pp.
Geologie n € 65,00
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Michael Borremans (geoloog en projectmanager bij Technum-Tractebel) verzorgde
de redactie van dit boek. Hij kon rekenen op
de medewerking van een groep academici
en wetenschappers.
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Geschiedenis van de wetenschap
Wat is wetenschap? Hoe is wetenschap ontstaan? Hoe evolueert
wetenschap en waarom evolueert ze zo? Deze vragen staan centraal
in dit werk.
Wie wil achterhalen hoe wetenschap evolueert, denkt meteen aan
schitterende ingevingen van briljante wetenschappers, aan nieuwe
experimenten van vooruitstrevende onderzoekers, aan technische
innovaties die de wetenschappen naar een hoger niveau tillen. Dit
boek belicht hoe deze, maar ook geheel andere elementen zoals
toeval, hardnekkige vooroordelen of bijvoorbeeld het karakter
van een wetenschapper bepalen of nieuwe ideeën al dan niet
doorbreken.
Dit boek beschrijft hoe de wetenschap evolueert, hoe succes en
vooruitgang zijn geboekt in de wetenschap en hoe we vandaag
denken over wetenschappelijke kennis.

Inhoud
Wetenschapsleer
n Ontwikkeling van de klassieke mechanica
n Van barnsteen en magneet tot een theorie
voor elektromagnetisme
n De relativiteitstheorie
n De fascinerende hemel door de eeuwen heen
n Het succes van de geneeskunde
n

Pluspunten
n Open blik naar alle factoren die de evolutie en
successen in de wetenschap bepalen
n Wetenschapsevolutie stap voor stap verkend
n Voorbeelden en tendensen uit mechanica, elektromagnetisme,
relativiteitstheorie, sterrenkunde en geneeskunde
Opleiding
Natuur en techniek, exacte wetenschappen,
natuurwetenschappen, geneeskunde, geschiedenis, wijsbegeerte

n

Hans Vanlanduyt
Geschiedenis van de wetenschap
EAN 978 90 382 2583 8 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 135 pp.
Exacte wetenschappen, natuurwetenschappen algemeen n € 19,99
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Hans Vanlanduyt is verbonden aan de
Hogeschool Gent, waar hij o.a. het vak
Geschiedenis van de wetenschap geeft.
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Binnenvaart: theorie en praktijk
De Green deal van de Europese Commissie zet in op verduurzaming
en stimuleert de markt om meer te vervoeren langs de binnenwateren. Om dit proces haalbaar te maken is het ook noodzakelijk dat
de verschillende stakeholders diepgaande kennis van de binnenvaartsector kunnen verwerven.
Dit handboek licht de binnenvaarsector in al zijn facetten toe. Het
boek staat ook stil bij de problemen en uitdagingen in deze sector.
De combinatie van theorie en praktijk, doorspekt met talrijke
oefeningen en praktijkvoorbeelden, maakt de geïnteresseerde in
binnenvaart snel vertrouwd met deze sector. Deze aanpak is interessant voor de logistieke partijen die gebruik (willen) maken van
deze transportmodi en voor(beginnende) binnenvaartondernemers
en hogere beleidsniveaus. Daarnaast is het interessant voor jonge
onderzoekers om zich vertrouwd te maken met de meest voorkomende problemen in de sector en met de oplossingen om die
problemen aan te pakken. Ten slotte is het boek ook voor studenten
een zeer interessant referentiewerk.

Inhoud
Binnenvaart(beleid)
n Infrastructuur
n Schip
n Marktstructuur en partijen
n Wetgevend kader
n Offerte en vervoersdocumenten
n Binnenvaartlogistiek
n

Pluspunten
Diepgaande kennis over de binnenvaartsector
n Combinatie van theorie en praktijk
n Referentiewerk voor de binnenvaartsector en voor studenten
en logistieke partijen, (inclusief financiële instellingen)
die gebruik (willen) maken van de binnenvaart
n Ondersteund met praktijkvoorbeelden en oefeningen
n

Opleiding
Transporteconomie, bedrijfsmanagement, logistiek management

n

Christa Sys is houder van de BNP Paribas
Fortis Leerstoel Transport, Havens en
Logistiek en promotor van de Leerstoel
Dennie Lockefeer. Zij doceert aan de faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie
(UA) en is cursuscoördinator binnen
C-MAT. Na meerdere jaren doceren van
‘Binnenvaart’ (HoGent) is ze nu betrokken
bij de organisatie van de Antwerp Inland
Navigation School. Zij studeerde af als
doctor in de TEW aan de UGent en de
UA. Haar onderzoek werd bekroond met
Prijs voor Havenstudies Directeur-generaal
Fernand Suykens, toegekend door de
Klasse voor Technische Wetenschappen van
de Koninklijke Academie voor Overzeese
Wetenschappen.
Frank Hellebosch is General Manager
bij het binnenvaart bevrachtingskantoor
Barging Solutions N.V. te Antwerpen en
bestuurder van de Belgische binnenvaart
coöperatie CBO c.v.b.a.. Daarnaast stelt hij
zijn binnenvaartkennis ter beschikking van
verschillende bedrijven. Hij doceert ook hij
het vak Binnenvaart op de Thomas More
Hogeschool. Hij is echt iemand vanuit de
praktijk.
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Perspectieven op het landschap
Vanuit diverse hoeken is er een groeiende belangstelling voor het
landschap. Die interesse gaat echter gepaard met een groeiende
bezorgdheid, want het landschap verandert steeds ingrijpender en
sneller. Het landschap behoort tot ons gemeenschappelijk onroerend erfgoed, maar we weten nog niet altijd goed hoe we moeten
omgaan met al de nieuwe landschappen die verschijnen.
Perspectieven op het landschap biedt achtergronden om de
hedendaagse landschappen te lezen en te begrijpen. Het reikt een
kader aan om het landschap te analyseren op een holistische, dynamische en interdisciplinaire manier. Het boek schetst de visies op het
landschap vanuit de geografie, landschapsecologie, geschiedenis,
archeologie en landschapsarchitectuur.
Belangrijke thema’s zijn de waarneming en beleving van het landschap, de natuurlijke en historische bouwstenen, de ecologische
en culturele dynamiek, de landschapstypes en de criteria tot het
waarderen ervan.

Inhoud
Aandacht voor het landschap van vroeger en nu
n Benaderingen en basisconcepten in het landschapsonderzoek
n Landschapsdynamiek en -genese
n Analyse van landschappelijke patronen
n Landschapsclassificatie
n Landschapsarchitectuur
n Landschapszorg
n

Pluspunten
Rijk geïllustreerd met figuren en foto’s
n Bijlagen met uitgebreide referenties naar gespecialiseerde
literatuur, verenigingen die actief zijn in het
landschapsonderzoek en belangrijke verdragen
n

Opleiding
Geografica, geomatica, landmeetkunde, archeologie

n

Marc Antrop
Perspectieven op het landschap — Achtergronden
om landschappen te lezen en te begrijpen
EAN 978 94 014 6972 2 n Verschenen
21,5cm x 27,5cm n Paperback n 326 pp.
Aardwetenschappen algemeen n € 45,00
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Marc Antrop is werkzaam aan het departement Geografie aan de Universiteit Gent.
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Pompen & compressoren
Dit handboek is het eerste werk dat de onderwerpen pompen en
compressoren bundelt en op encyclopedische manier benadert. In
samenwerking met bedrijven, ingenieurs en technici geeft de auteur
een helder overzicht van alle toestellen die op de markt zijn. De
talloze kleurenfoto’s en figuren werpen een duidelijk licht op hun
toepassingen en eigenschappen. Ten slotte komen ook de correcte
terminologie en het wiskundige luik van de werking op overzichtelijke wijze aan bod.
Pompen & compressoren is een essentieel naslagwerk voor elke
ingenieur of technicus. Ook voor studenten industriële wetenschappen, ingenieurswetenschappen en elektromechanica is dit
boek een belangrijk referentiewerk.

Inhoud
Zuigerpompen, radiale turbopompen, axiale
turbopompen, roterende pompen
n Hydraulische pompen, pompen met drijfmiddel, afdichtingen
n Zuigercompressoren, roterende
verdringercompressoren, turbocompressoren
n De ejector, vacuümpompen, koelcompressoren
n

Pluspunten
Volledig encyclopedisch naslagwerk
n Foto’s, tabellen en grafieken in kleur
n

Marc Borremans is burgerlijk werktuigkundigelektrotechnisch ingenieur en burgerlijk ingenieur informatica. Hij was tot 2011
verbonden aan de Erasmushogeschool, en
heeft 35 jaar onderwijservaring bij ingenieursstudenten. Hij schrijft ook boeken over
Autodesk Inventor.

Opleiding
n Ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen

Marc Borremans
Pompen & compressoren
EAN 978 94 014 6936 4 n September 2020
21cm x 29,7cm n Paperback n ca. 500 pp.
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Relational Design
Thema’s als de klimaatopwarming, duurzaamheid en de circulaire
economie beheersen de actualiteit. Ook in de designwereld hebben
niet alleen jonge ontwerpers, maar ook grote huizen steeds meer
oog voor het gebruik van alternatieve, meer duurzame materialen en
het end of life-aspect van hun producten. Hoewel dat zeker een stap
in de goede richting is, wil deze publicatie nog verder gaan.
Meer dan te focussen op het product zelf gaat dit boek dieper in op
de emotionele, irrationele band die gebruikers met een meubel of
object hebben, en de manier waarop deze relatie kan worden vormgegeven. Het doel is om op basis van daaruit afgeleide, innovatieve
parameters meubels te ontwerpen die mensen hun hele leven lang
kunnen en willen gebruiken.
Dit inspiratieboek is het resultaat van een driejarig projectmatig
wetenschappelijk onderzoek dat door Prof. dr. Dirk van Gogh werd
opgezet aan het Gentse KASK. Op basis van interviews met hem en
de andere onderzoekers – kunstenares en modeontwerpster Marina
Yee, interieurarchitect Christophe Sonck, performance kunstenaar
Helena Dietrich en biochemicus María Boto Ordóñez – bracht Elien
Haentjens de bevindingen tekstueel samen.

Inhoud
Waarom ons consumptiepatroon moet veranderen
n Hoe relational design hieraan kan bijdragen
n Op welke principes relational design berust
n

Pluspunten
Concreet onderzoek naar toepassingsmogelijkheden via vier cases
n Boordevol inspirerende beelden en illustraties
n

Opleiding
Productontwikkeling, architectuur, industriële wetenschappen
en technologie, TEW, bedrijfsmanagement, marketing

n

Dirk van Gogh, Marina Yee, Christophe Sonck, Helena Dietrich,
María Boto Ordóñez & Elien Haentjens (Red.)
Relational Design — Het vormgeven van een emotionele band
als katalysator voor duurzaamheid
EAN 978 94 014 7068 1 n Verschenen
20cm x 29,5 cm n Paperback n 128 pp..
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Vanuit zijn achtergrond als conceptdesigner onderzoekt en doceert Prof. dr. Dirk
van Gogh aan KASK/School of Arts van
de Hogeschool Gent en is hij hoofddocent
in de afdeling Productontwikkeling aan de
Universiteit Antwerpen. Binnen dat kader
onderzoekt hij educatieve creatiemethoden
voor duurzaam en sociaal-maatschappelijk
verantwoord ontwerpen, en begeleidt hij
de studenten bij hun ontwerp van meubels,
producten, interieurs en duurzame mode.

EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Ecodesign
Ecodesign staat voor het integreren van ecologie in het ontwerpproces van alle mogelijke producten: van speelgoed, verpakkingen,
allerhande huis-, tuin- en keukenproducten tot heel technische
producten zoals vorkliften of medische scanners.
Ecodesign gaat uit van het levenscyclus-denken, waarbij gestreefd
wordt om voor elke fase, van het ontginnen van de materialen tot
het afdanken van het product, de milieu-impact te minimaliseren.
Het boek ondersteunt de ontwerper daarin en bespreekt grondig
de ecodesign hulpmiddelen die ingezet kunnen worden tijdens het
ontwerpproces. Die hulpmiddelen worden gebruikt om enerzijds
bestaande producten te screenen op hun milieu-impact, en anderzijds de ontwerper te leiden bij het ontwerpen van milieuverantwoorde producten. Daarnaast komen een aantal actuele trends aan
bod, zoals de circulaire economie en biomimicry, die gericht zijn op
een duurzame maatschappij en die de ontwerper kunnen inspireren.
Een overzichtelijk, compleet en direct implementeerbaar handboek voor de ontwerper die ecodesign wenst te integreren in het
ontwerpproces. Dit is een herwerkte, ge-peer-reviewde editie.

Inhoud
Noodzaak van ecodesign
n Inzicht en kadering van de diverse begrippen
in verband met ecodesign
n Ecodesign integreren in het ontwerpproces
n Duurzaam besturen
n Duurzaam consumeren
n

Karine Van Doorsselaer is industrieel
ingenieur chemie met specialisatie kunststoffen, licentiate in de Ecologie en
doctor in de Menselijke Ecologie. Ze is
docente Materialenleer en Ecodesign aan
de opleiding Productontwikkeling van
de Universiteit Antwerpen, waarbij ze de
toekomstige ontwerpers wegwijs maakt
in de wereld van de materialen en hoe ze
producten op een milieuverantwoorde
manier kunnen ontwerpen.

Pluspunten
Boordevol infobronnen, quotes, tips, cartoons
en ander illustratiemateriaal

n

Opleiding
Ontwerpen, industriële wetenschappen en
technologie, TEW, bedrijfsmanagement

n

Els Du Bois is master in de productontwikkeling en doctor in Industrial Design
Engineering. Ze is werkzaam als doctorassistent binnen de opleiding productontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen,
waar ze studenten coacht in het ontwerpen
van duurzame producten en onderzoek
omtrent ecodesign uitbouwt.
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17cm x 24cm n Paperback n 256 pp.
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Univariate, bivariate en multivariate
statistiek met R
Statistiek vormt een krachtig instrument om mens- en maatschappij
wetenschappelijke problemen op te lossen. Statistiek is gestoeld op
wiskundige principes, maar is geen wiskunde op zich. Toch heerst
bij veel studenten uit de mens- en maatschappijwetenschappen een
angst voor cijfers.
De hoofdbedoeling van deze handboeken is de meest gangbare
univariate, bivariate en multivariate analysetechnieken in de mensen maatschappijwetenschappen te introduceren. De auteurs doen
dit op activerende en toegepaste wijze, waarbij de behandelde technieken door de lezer worden toegepast op reële datasets.
Daarbij wordt het opensource softwarepakket R gehanteerd, een
softwarepakket dat recent onder onderzoekers aan populariteit
heeft gewonnen. Het openleerpakket gidst je doorheen de basisprincipes van de univariate, bivariate en multivariate statistiek en maakt
je vertrouwd met R.

Inhoud
Univariate, bivariate en multivariate statistiek
n Softwarepakket R
n Analysetechnieken
n

Pluspunten
Gids doorheen de basisprincipes
n Toegepast op reële data
n

Opleiding
Opleidings- en onderwijswetenschappen, statistiek

n

Sven De Maeyer, Jan Ardies en
Liesje Coertjens zijn verbonden aan
het Instituut voor Onderwijs- en
Informatiewetenschappen aan de
Universiteit Antwerpen.

Sven De Maeyer, Tine van Daal & Ellen Vandervieren
Univariate statistiek voor de menswetenschappen
— Een openleerpakket in R
EAN 978 94 014 5092 8 n Verschenen
16cm x 24cm n Paperback n 260 pp.
Statistiek en methodologie n € 29,99

Tine van Daal is als wetenschappelijk
onderzoeker verbonden aan de faculteit
Sociale Wetenschappen van de Universiteit
Antwerpen.
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Ellen Vandervieren is wiskundige met
een PhD in statistiek. Ze is docent statistiek en kansrekening aan de Faculteit
Sociale Wetenschappen en de Faculteit
Toegepaste Economische Wetenschappen
van de Universiteit Antwerpen. Daarnaast
is ze verantwoordelijk voor de vakdidactieken wiskunde en informatica binnen de
Specifieke Lerarenopleiding aan de Antwerp
School of Education van de Universiteit
Antwerpen.

