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Hoe be loeden jeugdervaringen van ouders de gehechtheidsrelatie met hun kinderen? Deze
vraag vormt het thema van dit boek. De auteur beschrijft en analyseert de ontwikkelingen in de
gehechtheidstheorie van de afgelopen tien jaar. Het accent ligt hierbij op de studie van
intergenerationele overdracht van gehechtheid op het niveau van groepen en gezinnen.Verder
wordt aandacht besteed aan de overdracht van negatieve jeugdervarin-gen zoals afwijzing,
overbescherming, verwaarlozing en mishandeling. In uitgebreide gevalsbeschrijvingen komen
ouders aan het woord over hun eigen kinderjaren en wordt vervolgens de band met hun
kinderen beschreven.Het boek is bestemd voor hulpverleners in de klinische en ontwikkelingspsychologie, kinderpsychiatrie, voor (gezins)therapeuten, professionele opvoe-ders en voor
studenten HBO/WO in de studierichtingen welzijns- en jeugdwerk.
Pedagogiek in beeld biedt een kijkje in de wetenschappelijke keuken van de pedagogiek en is
daarmee een inleiding in de studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Het boek geeft
een helder beeld van enkele belangrijke uitkomsten van pedagogisch onderzoek in Nederland
en laat zien hoe die resultaten tot stand zijn gekomen. Daarbij komen de belangrijkste
werkvelden aan bod: algemene pedagogiek, gezinspedagogiek, orthopedagogiek,
leerproblemen en onderwijspedagogiek. Concrete voorbeelden van onderzoek maken duidelijk
wat de pedagogiek heeft gepresteerd en wat in de toekomst van deze discipline mag worden
verwacht.Om de "studeerbaarheid" van deze inleiding te bevorderen, is elk hoofdstuk voorzien
van illustraties en beschrijven de auteurs in tekstblokken een instrument of studie meer in
detail. Bovendien zijn aan alle hoofdstukken enkele studievragen en opdrachten toegevoegd.
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Aan het eind van elk hoofdstuk worden artikelen of boeken aanbevolen voor verdere
verdieping in het onderwerp. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met vermelding van relevante
websites.
Inleiding in het programmeren, bestemd voor programmeurs.
Pedagogiek in beeld biedt een kijkje in de wetenschappelijke keuken van de pedagogiek en is
daarmee een inleiding in de studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Het boek geeft
een helder beeld van enkele belangrijke uitkomsten van pedagogisch onderzoek in Nederland
en laat zien hoe die resultaten tot stand zijn gekomen. Daarbij komen de belangrijkste
werkvelden aan bod: algemene pedagogiek, gezinspedagogiek, orthopedagogiek,
leerproblemen en onderwijspedagogiek. Concrete voorbeelden van onderzoek maken duidelijk
wat de pedagogiek heeft gepresteerd en wat in de toekomst van deze discipline mag worden
verwacht.
Diverse aspecten met betrekking tot het zestiende- en zeventiende-eeuwse kinderportret,
gezien in historische context.
Kritische beschouwingen van een ontwikkelingspsychologische theorie.
De lezer wordt ingeleid in zeven benaderingen die ieder op eigen wijze inzicht proberen te
geven in opvoedings- en onderwijsprocessen. Deze zeven zijn: Geesteswetenschappelijke
pedagogiek / Empirisch-analytische pedagogiek / Kritische pedagogiek / Cultuurhistorische
pedagogiek / Taalanalytische pedagogiek / De opvoedingswetenschappen in Frankrijk /
Pragmatische pedagogiek. Zij bepalen in meer of mindere mate het huidige gezicht van de
Nederlandstalige pedagogiek. Van elke benadering wordt een aantal aspecten besproken, te
weten een historisch overzicht, de basisbegrippen, gehanteerde methoden, de Nederlandse
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situatie, waardering en literatuursuggesties. Door dit vaste stramien is Pedagogiek in
meervoud een overzichtelijk studieboek. Voor deze vijfde herziene druk is hoofdstuk 5,
cultuurhistorische pedagogiek, opnieuw geschreven. De overige hoofdstukken zijn herzien.
Overzicht en analyse van het denken van de psycholoog Vygotskij (1896-1934), grondlegger
van de moderne Sovjet (onderwijs) psychologie.

Historisch overzicht van het denken over opvoeding en onderwijs in Nederland sedert
de achttiende eeuw tot aan circa 1975.
Pedagogische studie over gehechtheid en veerkracht van kinderen in
grensoverschrijdende situaties, zoals bij verwaarlozing en mishandeling binnen het
gezin.
Praktische gids voor de behandeling van kinderen en jongeren met angststoornissen.
Het beschrijft hoe deze stoornissen kunnen ontstaan en gaat in op de effectiviteit van
verschillende vormen van cognitieve gedragstherapie. De meest effectieve technieken
zijn opgenomen in een gedetailleerd behandelprotocol, dat in dit boek wordt
gepresenteerd. Het protocol is ontwikkeld op basis van een meerjarige studie in een
aantal gerenommeerde Nederlandse behandelcentra, en is bewezen effectief en
kosteneffectief.Hulpverleners beschikken hiermee over een beproefde methode voor de
behandeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 18 jaar, die kampen met
een angststoornis.De kinderen zelf en hun ouders kunnen tijdens de therapie aan de
slag met de twee bijbehorende werkboeken.
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Jongeren zitten iedere dag zes uur voor een scherm. Dat is meer tijd dan ze op school
doorbrengen. Hadden we het vroeger over schoolgaande jeugd, nu kunnen we beter
spreken van schermgaande jeugd. Wat doet al dit schermgebruik met de jeugd? Wordt
ze daar slimmer of dommer van, dikker of dunner, beter of slechter? En hoe moeten
ouders ermee omgaan? Schermgaande jeugd gaat in op alle belangrijke kwesties die
spelen. Waarom hebben tablets zon aantrekkingskracht op peuters? Wat is de invloed
van de enorme hoeveelheid porno waarmee pubers zo gemakkelijk in aanraking
komen? Maken games en Google tieners dom of juist intelligent? Hoe kunnen ouders
het smartphonegebruik van pubers het best binnen de perken houden? En wat te doen
met het veelvuldige mediamultitasken? Patti Valkenburg bespreekt, duidelijk en
genuanceerd, de laatste stand van zaken over de aantrekkingskracht en effecten van
media. Een must voor ouders, studenten, docenten en iedereen met belangstelling voor
jeugd, media en opvoeding. Patti M. Valkenburg is een internationaal befaamd
onderzoeker op het gebied van jeugd en media. Ze is als universiteitshoogleraar
verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ze publiceerde eerder verschillende
succesvolle boeken, waaronder Vierkante ogen en Beeldschermkinderen. Valkenburg
is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Voor haar
vernieuwende onderzoek ontving zij in 2011 de NWO-Spinozapremie, de hoogste
Nederlandse wetenschapsprijs. Over Beeldschermkinderen: `Beeldschermkinderen is
een goed geschreven boek. Het heeft een heldere structuur en alles wat je verwacht,
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staat erin. () Een must voor alle ouders die nadenken over hun kinderen in de
grotemensenwereld. OUDERS ONLINE `This is a book I will recommend to students
and it occupies a prominent place on my bookshelf. PROFESSOR BRIAN YOUNG,
UNIVERSITY OF EXETER, UK `An excellent resource and one that researchers with a
variety of backgrounds and training will turn to often. () The material has been
presented in a manner that makes it accessible to non-researchers such as parents,
policy makers and journalists. PROFESSOR KAVERI SUBRAHMANYAM,
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LOS ANGELES, USA
Vanuit verschillende invalshoeken wordt het fenomeen jeugdliteratuur wetenschappelijk
benaderd.
Overzicht van de huidige wetenschappelijke kennis met betrekking tot autistische kinderen en
volwassenen..
Handreiking voor leerkrachten in het basisonderwijs om systematische evaluatie tot een vast
onderdeel van het leerproces te maken.
Schets van het ideaal van integratief onderwijs door de hoogleraar orthopedagogiek aan de
Universiteit van Amsterdam.
In the past hundred and fifty years the lives of Dutch men and women seem to have become
more varied than ever. However, this doesn't mean that before this time their lives were
uniform and unchanging. In this book leading scholars describe the lives and times of Dutch
men and women born since 1850 and demonstrate/explain their individual differences. This
title is available in the OAPEN Library - http://www.oapen.org.
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Wat past bij de 'normale ontwikkeling' en wat is 'afwijkend'? Dit boek gaat in op de vraag
wanneer het functioneren significant afwijkt van wat bij de leeftijd hoort en wanneer het de
verdere ontwikkeling belemmert. Thema's die verder in dit boek aan de orde komen zijn:
genetische kwetsbaarheid, pre– en perinatale ontwikkeling, temperamentskenmerken, het
gezin, sociale relaties, en de cultuur. Daarnaast komen veel voorkomende
ontwikkelingsproblemen en emotionele– en gedragsproblemen aan bod, zoals agressie en
regelovertredend gedrag, aandachts– en impulsiviteitsproblemen, angst en
stemmingsproblemen, pervasieve ontwikkelingsstoornissen, kindermishandeling en
gehechtheidsproblemen, middelenmisbruik en verslaving, etc. Wat is hierbij de rol van kind– en
omgeving en hoe beïnvloeden zij elkaar? Voorbeelden door het boek heen vertalen een en
ander naar de dagelijkse praktijk. Op de betekenis voor diagnostiek en interventie wordt hierbij
ingegaan..
Studie naar de geschiedenis van het moedergedrag in Frankrijk, met als conclusie dat het
moederinstinct niet bestaat.
Uitleg over de LLRV vragenlijst als meetinstrument voor de kwaliteit van de relatie tussen
leerling en leerkracht.
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