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Afsluitend rapport van een onderzoek over een
periode van 25 jaar naar leesgedrag van
Nederlandse jongeren.
Verslag van een onderzoek naar de invloed van
ouderlijke lees- en mediaopvoeding op de
ontwikkeling van kinderen.
Een vernieuwende en confronterende visie op het
systeem dat de onderklasse instandhoudt. Leven
aan de onderkant is het relaas van een psychiater
over het leven in de onderklasse en een felle
aanklacht tegen de mentaliteit die mensen daarin
gevangen houdt. Dalrymple werkt in een gevangenis
en een ziekenhuis in een grote achterstandswijk. Hij
baseert zijn analyse op de duizenden gesprekken
die hij voerde met daders en slachtoffers van roof,
drugsmisbruik, mishandeling en andere vormen van
geweld. Het resultaat is een indringend portret van
een wereld waarin relaties vluchtig en gewelddadig
zijn, waarin vaders afwezig zijn, waarin
zelfbeheersing en eigen verantwoordelijkheid niet of
nauwelijks een rol spelen. Volgens Dalrymple wordt
de onderklasse vooral instandgehouden door het
waarderelativisme waarvan de westerse wereld
sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw is
doortrokken. Dat komt vooral tot uiting in het
goedpraten van criminaliteit door die voor te stellen
als een onontkoombaar gevolg van armoede of
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discriminatie, maar ook in het verdacht maken van
prestatiedrang in het onderwijs. Aan de onderkant
van de samenleving heeft dit geleid tot een
slachtoffercultuur, die verhindert dat mensen hun lot
in eigen handen nemen, met alle kwalijke gevolgen
van dien.
De Amerikaanse Droom is op zijn retour. Met de
werkdruk, lage lonen en slechte sociale structuur zijn
nog maar weinig Amerikanen bereid te geloven dat
hun systeem het beste is. Tegelijkertijd, zo toont
Jeremy Rifkin aan, begint er aan de overzijde van de
oceaan een Europese Droom te groeien. 455 miljoen
mensen in 25 landen werken aan een Verenigde
Staten van Europa. En wat deze VS anders maakt,
is dat het de grootste economie in de wereld is, met
minder analfabetisme, verspilling, armoede en
geweld; met meer nadruk op samenwerking,
duurzaamheid en ruimte voor vrije tijd. In meer
opzichten is de Europese Droom tegengesteld aan
de Amerikaanse, aldus Rifkin: waar die laatste stond
voor de eindeloze jacht op individuele rijkdom en
macht ten koste van al het andere, richt de Europese
Droom zich op levenskwaliteit, gelijkheid-in-verschil
en gemeenschapszin. Daarmee is Europa niet
meteen een ideale samenleving -- Rifkin beschrijft
de tekortkomingen evengoed als de kansen. Zijn
standpunt is dat Europa, meer dan Amerika,
perspectief biedt voor de toekomst van de mensheid;
een perspectief dat ook Europeanen beter zouden
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moeten zien. Jeremy Rifkin is president van de
Foundation of Economic Trends in Washington DC.
Hij schreef onder meer The End of Work en The Age
of Access, en werkt al meer dan twintig jaar in
Europa, als adviseur voor regeringen en
multinationals.
Verslag van een onderzoek naar de invloed van
interactieve prentenboeken op de taal- en
woordenschatontwikkeling van kleuters..
Het debat over de toekomst van de sociale
zekerheid stond in de twintigste eeuw in het teken
van twee kernvragen: wie komen er aanmerking
voor sociale zekerheid en hoe moeten wie die
zekerheid precies inrichten? Vanaf eind jaren
zeventig komt dit model stevig onder druk te staan.
Intussen is het stelsel een stuk soberder geworden
en het beslag op de collectieve middelen grofweg
gehalveerd. Vanaf eind jaren negentig diende zich
een nieuw debat aan. Daarbij ging het om
ontwikkelingen in de arbeidsmarkt met grote
consequenties voor de sociale zekerheid:
internationalisering, automatisering en flexibilisering
van de arbeidsmarkt. In het afgelopen decennium is
steeds voelbaarder geworden dat veel zekerheden
die vroeger als zekerheid golden, dat niet meer zijn,
of niet meer als zodanig beleefd worden. Het is deze
zoektocht die centraal staat in het project 'Toekomst
sociale zekerheid'.
An index to library and information science literature.
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Kritisch onderzoek naar de wijze waarop de
levensovertuiging van leerkrachten in het nietgereformeerde, christelijke basisonderwijs doorwerkt
in de literatuurlessen en het aanbod van
jeugdboeken aan leerlingen. Voor vakcollecties
jeugdliteratuur.
Bijdragen van een wetenschappelijk congres over de
betekenis, functie en het belang van lezen en
literatuur in de huidige samenleving. Ook is er
aandacht voor het digitale lezen. Met enige zwartwitillustraties. Voor vakcollecties jeugdliteratuur.
Verschillende artikelen over het leesgedrag van
vmbo-leerlingen, waarbij ook de rol van de
bibliotheek aan bod komt. Voor vakcollecties
jeugdliteratuur.
Proefschrift, waarin gekeken wordt op welke wijze
leesteksten in het vmbo beter afgestemd kunnen
worden op de lees- en leerattitude van vmboleerlingen. Voor o.a vakcollecties jeugdliteratuur.
This dictionary is based on the 2nd printing (1885) of
the Macassarese-Dutch dictionary of Dr. B.F.
Matthes. The collection of material started in 1935,
but with regularity only from 1967 onward. All
Macassarese words and sentences are rendered in
transcription with Latin characters only; the keywords
are listed in alphabetical order. As many examples
as possible are given of the word use in the
sentence (sometimes covering the field of syntax),
as e.g. proverbs, phrases and expressions. Dialects,
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often very different from the Macassarese, are only
seldom included. Sometimes the information has an
encyclopaedic character. The dictionary includes a
Dutch-Macassarese index.
Resultaten van een onderzoek naar het functioneren van
veertig-plussers in ondernemingen.
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..
In De stof van het denken beschrijft Steven Pinker op
een volkomen nieuwe manier hoe de menselijke geest
werkt. Onze geest is tot stand gekomen in een tijd
waarin nagedacht moest worden over stenen, planten en
gevaarlijke beesten. Inmiddels is diezelfde geest in staat
natuurkunde te ontrafelen en democratie te bedenken.
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Hoe heeft de geest zich zo kunnen aanpassen? Het
antwoord is te achterhalen, aldus Pinker, via taal. Hij
onderzoekt onze gesprekken, grappen, conflicten en
schetst zo een beeld van de gedachten en emoties die
onze mentale levens vormgeven. Waarom ontstaan
taboes? Waarom zijn seks en religie daarmee zo rijkelijk
bedeeld? Waarom wordt ons taalgebruik zo indirect
wanneer we onderhandelen, verleiden of proberen
iemand om te kopen? De laatste twee Amerikaanse
presidenten zijn in de problemen gekomen vanwege
specifieke woorden. Wat is de rol van taal in de
conflicten in het Midden-Oosten? Is niet elke strijd op
een bepaald niveau ook een taalstrijd? Steven Pinker
bekleedt de Johnstone leerstoel psychologie aan
Harvard. Hij is de auteur van verschillende bestsellers:
Het taalinstinct (1994), Hoe de menselijke geest werkt
(1998) en Het onbeschreven blad (2003). Het unieke van
Steven Pinker is dat hij zijn antwoorden op veel terreinen
zoekt: psychologie, taalkunde, evolutiebiologie - en dat
maakt hem ook meteen iemand die vanuit veel hoeken
op debat en controverse kan rekenen.
The Sixth Edition of David F. Bjorklund and Kayla B.
Causey’s topically organized Children’s Thinking
presents a current, comprehensive, and dynamic
examination of cognitive development. The book covers
individual children and their developmental journeys
while also following the general paths of overall cognitive
development in children. This unique and effective
approach gives readers a holistic view of children’s
cognitive development, acknowledging that while no two
children are exactly alike, they tend to follow similar
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developmental patterns. Supported by the latest
research studies and data, the Sixth Edition provides
valuable insights for readers to better understand and
work with children.
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. 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.
Reconstructie en analyse van de tragische
gebeurtenissen in het Heizelstadion te Brussel tijdens
een voetbalfinale.
Studie over de creatie van nieuwe belevingswerelden als
marketinginstrument.
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De volgende Bill Gates zal geen besturingssysteem
ontwerpen, en de nieuwe Mark Zuckerberg geen tweede
Facebook. Het kopiëren van succesvolle modellen uit Silicon
Valley heeft weinig zin. We kunnen wél leren van het
vermogen om iets geheel nieuws te creëren in plaats van iets
toe te voegen aan wat al bestaat. Peter Thiel is
medeoprichter van PayPal en investeerder in vele
techbedrijven, zoals Facebook, LinkedIn en Spotify. Dankzij
zijn unieke ervaring en strategische inzichten heeft hij met
Zero to one dé bijbel van een nieuwe generatie ondernemers
geschreven. Zijn inzichten over onder andere strategie,
teambuilding, concurrentie, verkoop en pitchen zijn breed
toepasbaar. Een must read voor iedere ondernemer!
Pleidooi om in het literatuuronderwijs in de Tweede Fase van
het voortgezet onderwijs plaats in te ruimen voor literaire
jeugdromans.
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.
Child Development
Het gaat goed met Nederland. De economie groeit, de
werkloosheid daalt, de financiën lijken op orde. Gaat het
(dus) ook goed met onze democratische rechtsstaat? Bij
Herman Tjeenk Willink, voormalig voorzitter van de Eerste
Kamer en oud-vicepresident van de Raad van State, rijst
steeds vaker de angstige vraag: hoe stevig zijn onze
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instituties als het er echt om gaat spannen? Hoe 'Heldhaftig,
Vastberaden en Barmhartig' zijn wij, burgers, als
medeburgers buiten de maatschappelijke orde worden
verklaard? Wat blijft er van de democratische rechtsstaat over
als feiten en waarden het afleggen tegen beelden en
sentimenten? In de afgelopen veertig jaar heeft Herman
Tjeenk Willink zich in al zijn functies ontpopt als een
onvermoeibaar verdediger van de democratische rechtsstaat
en geharnast tegenstander van de overheid als bedrijf. De
ontwikkelingen van de laatste jaren en zijn vele gesprekken,
vooral met professionals op de werkvloer, rechters en
betrokken burgers, hebben hem ertoe verleid zijn gedachten
opnieuw tegen het licht te houden. Groter denken, kleiner
doen is een even noodzakelijk als verrassend antwoord op de
problemen en uitdagingen van onze tijd.

Onderzoek naar de mogelijkheden voor bibliotheken
en onderwijs om tieners te interesseren voor
bibliotheekbezoek en lezen.
Onderzoek naar het effect van het
leesbevorderingsprogramma voor het vmbo 'Bazar'
op de leeshouding en het leesgedrag van leerlingen.
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