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Housing is no longer about having a place to live – but
about state pressures to conform, norms and policies
regarding citizenship, and practices of surveillance and
security. Breaking new ground in the field of urban
politics and international relations, Securitization of
Property Squatting in Europe examines and critiques
legislative initiatives and examines governmental
attempts to reframe urban property squatting as a crime
and a threat to domestic security. Using examples from
France, Netherlands, Denmark, and Great Britain, Mary
Manjikian argues that developments within the European
Union – including terrorist attacks in London and Madrid,
the rise of right wing extremist parties, and the lifting of
barriers to immigration and travel within the EU – have
had effects on housing policy, which has become the
subject of state security policy in Europe’s urban areas.
In Denmark, squatting has often had an ideological, antistate character. In Paris, housing policy can be viewed
as a type of identity politics with squatters as
transnational actors who pose a transnational security
threat. In Great Britain, the role of the press has created
a drive to criminalize squatting. Events in the
Netherlands present two competing notions of what
housing is – a human right, or an economic good
produced by the free market.
Dit is een boek dat u uw hele leven zult koesteren, want
in deze praktische gids liggen de geheimen besloten die
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uw dromen in vervulling kunnen doen gaan. In De zeven
spirituele wetten van succes put Deepak Chopra uit zijn
rijke kennisbron en formuleert hij zeven krachtige
principes die door iedereen eenvoudig toegepast kunnen
worden om in alle gebieden van het leven succes te
boeken. 'De zeven spirituele wetten van succes is het
virtuale-reality-gereedschap voor de spirituele reiziger
van de 21ste eeuw.' - Peter Guber, president-directeur
van Sony Pictures Entertainment 'Van alle boeken van
Deepak Chopra geeft De zeven spirituele wetten van
succes je beste leidraad om je leven in te richten.
Magnifiek!' - Anthony Robbins, auteur van onder andere
Je ongekende vermogens 'De zeven spirituele wetten
van succes biedt een schat aan richtlijnen voor iedereen
die graag een produktief en bevredigend leven wil
leiden.' - Ken Blanchard, mede-auteur van onder andere
De One Minute Manager
Verslag van een onderzoek naar de invloed van
ouderlijke lees- en mediaopvoeding op de ontwikkeling
van kinderen.
Vrijmoedig spel met het islamitische geloofsgoed waarin
twee Indiase acteurs na een val uit een vliegtuig goed en
kwaad belichamen.
BoekStart is ontwikkeld om ouders te stimuleren om aan
hun baby’s voor te lezen. Voorlezen aan baby’s is niet
vanzelfsprekend. Veel ouders denken dat je baby’s niet
kunt voorlezen, ‘want ze begrijpen toch niet wat je zegt,
ze stoppen boekjes liever in hun mond’. Uit de
wetenschap komen heel andere geluiden. Vroeg
beginnen met praten, zingen en voorlezen is van het
grootste belang, anders is de kans groot dat een kind al
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achterloopt in de taalontwikkeling voordat het naar
school gaat. Een eyeopener was de Amerikaanse studie
van Betty Hart en Todd R. Risley, uitgevoerd in de jaren
60. Daaruit bleek dat een kind uit een bijstandsgezin in
de eerste drie levensjaren dertig miljoen woorden minder
hoort dan een kind uit een welgesteld gezin, met grote
gevolgen voor de taalontwikkeling. Uit recent onderzoek
blijkt dat de verschillen ook nu nog enorm zijn. Naar
aanleiding van dergelijke bevindingen wordt
geëxperimenteerd met programma’s om de
taalontwikkeling van alle kinderen te stimuleren. Ouders
zijn niet alleen verantwoordelijk voor het fysieke welzijn
van hun baby’s, maar ook voor een optimale cognitieve
ontwikkeling. BoekStart probeert ouders te overtuigen
van de noodzaak om al in het eerste levensjaar van hun
kind met ze te praten, te zingen en ze voor te lezen.
Daarnaast biedt BoekStart workshops aan en geeft het
ouders toegang tot geschikte materialen. Medewerkers
van de Universiteit Leiden hebben in een reeks studies
onderzocht of BoekStart effect heeft. Gaan ouders onder
invloed van BoekStart meer voorlezen? Ontwikkelt de
taal van kinderen zich daardoor sneller? Bereikt
BoekStart zijn doelgroep? En binnen die doelgroep niet
alleen ouders die weinig praten met hun kind, maar ook
ouders van ‘moeilijke’ kinderen, die zich niet zo
gemakkelijk laten voorlezen? BoekStart maakt baby’s
slimmer laat niet alleen zien dat een vroege start met
voorlezen werkt, maar ook welke kinderen daarvan het
meeste profiteren.
In ‘Onversneden christendom’ legt C.S. Lewis uit wat
het hart is van het christelijk geloof. Een klassieker! Er is
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geen schrijver die zo helder en warm kan uitleggen wat
het betekent om christen te zijn als C.S. Lewis. Hij blijft
niet steken in een abstracte theologische uiteenzetting,
maar maakt het Bijbelse verhaal op een persoonlijke
manier tot een prachtig geschenk. Lewis blijft bij de kern
van het geloof en hij verliest zich niet in details en morele
kwesties. Wie toe is aan een verfrissing en verdieping
van zijn of haar geloofsleven kan nog steeds het best bij
C.S. Lewis terecht.
JSL Vol 28-N6Rowman & LittlefieldJSL Vol 23-N6R&L
Education
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 zwart-witillustraties. Voor
vakcollecties jeugdliteratuur.
Het is een van de grote wereldvraagstukken: waarom
zijn sommige landen rijk en andere arm? Ligt de
verklaring in culturele verschillen, het klimaat of
geografische omstandigheden? Of is er een andere
oorzaak? Waarom is bijvoorbeeld Botswana een van de
snelst groeiende economieën ter wereld en blijven
andere Afrikaanse landen, zoals Zimbabwe en Congo,
ondergedompeld in geweld en armoede? Daron
Acemoglu en James Robinson laten overtuigend zien dat
het de politieke en economische instituties zijn die het
economische succes of falen van een land bepalen;
instituties die innovatie en economische groei stimuleren
en welvaart en vrede garanderen. De auteurs illustreren
hun betoog met tal van fascinerende voorbeelden. Eén
daarvan is Korea, een in wezen homogene staat. In ZuidPage 4/12
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Korea legt de overheid verantwoording af aan de burgers
en heeft de bevolking volop economische kansen; het
land is zeer welvarend. Noord-Korea wordt dictatoriaal
geregeerd en kent al tientallen jaren onderdrukking en
hongersnood. Op basis van vijftien jaar veldonderzoek
en historische research hebben de auteurs een nieuwe,
overtuigende politiek-economische theorie geformuleerd.
Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm laat ons
met andere ogen naar de wereld kijken en geeft een
dieper inzicht in de oorzaken van armoede en rijkdom.
Daron Acemoglu is hoogleraar economie aan het MIT.
Hij ontving de John Bates Clark Medal. Degenen die
deze onderscheiding krijgen, worden beschouwd als
belangrijke kanshebbers voor de Nobelprijs. James
Robinson is politiek wetenschapper en econoom. Hij is
hoogleraar aan Harvard University en een
wereldberoemde Latijns-Amerikaen Afrikadeskundige.
`Acemoglu en Robinson hebben een boeiend en zeer
lezenswaardig boek geschreven.' Niall Ferguson `In Why
Nations Fail staan zo veel goede dingen, dat ik
onmogelijk alles kan opnoemen.' Charles C. Mann
`Acemoglu en Robinson hebben een belangrijk boek
geschreven, dat het verdient te worden gelezen door
politici en economen waar ook ter wereld.' Het
Financieele Dagblad `Waarschijnlijk leest u net als ik dit
boek in één keer uit en neemt u het daarna nog vaak ter
hand.' Jared Diamond, auteur van Zwaarden, paarden &
ziektekiemen
Strukturalistische analyse van de door de primitieve
mens gebruikte codificatiesystemen.
The book is designed to achieve two major purposes.
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The first is to describe the developments in water
management policy in the Canterbury Region of New
Zealand. The strategic approach, the collaborative
engagement, and, the nested adaptive systems
approach represent a paradigm shift in water
management in New Zealand. The second is to delineate
the sustainability framework that underpins the
Canterbury approach. The framework is based on the
concept of developing sustainability strategies to address
critical failure pathways. While the focus of the book is
on Canterbury, comparative applications of the
framework to issues in other parts of New Zealand and
international issues are proposed. The book can be used
in at least two ways. The first is the application of a
sustainability framework to the management of water in
Canterbury region. The second is the exposition of a
sustainability framework that can be applied to the
management of water in a region with the application to
Canterbury as an illustrative case study.
Pleidooi om in het literatuuronderwijs in de Tweede Fase
van het voortgezet onderwijs plaats in te ruimen voor
literaire jeugdromans.
Onderzoek naar de mogelijkheden voor bibliotheken en
onderwijs om tieners te interesseren voor
bibliotheekbezoek en lezen.
Verslag van een onderzoek naar de invloed van
interactieve prentenboeken op de taal- en
woordenschatontwikkeling van kleuters..
Handreiking om veranderingen als bron van positieve
energie te benutten voor persoonlijke groei.
Onderzoek naar het effect van het
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leesbevorderingsprogramma voor het vmbo 'Bazar' op
de leeshouding en het leesgedrag van leerlingen.
Afsluitend rapport van een onderzoek over een periode
van 25 jaar naar leesgedrag van Nederlandse jongeren.
This landmark volume commemorates the fortieth
anniversary of the Children’s Defense Fund, which has
been an uncompromising champion of American youth
for all of those years. Yet the book looks not to the past
but at our current circumstances—and at the challenges
we must meet now and in the future on behalf of our
young people. The book examines critical
issues—prenatal and infant health and development,
early child care and education, school reform, the
achievement gap, vulnerable children, juvenile justice,
and child poverty—and highlights crucial practical and
policy measures we need to consider and undertake if
we are to better serve American children. An invaluable
survey of the conditions facing American youth—and a
call to action at the local, state, and national
levels—Improving the Odds for America’s Children is an
urgent, informative, and inspired volume that addresses
shortcomings and challenges we cannot afford to ignore.
Contributors include Sara Rosenbaum, Partow
Zomorrodian, Jack P. Shonkoff, Joan Lombardi, Deborah
Jewell- Sherman, Jal Mehta, Robert B. Schwartz, Jerry
D. Weast, Greg J. Duncan, Richard J. Murnane, Michael
S. Wald, Jane Waldfogel, Robert G. Schwartz, Laurence
Steinberg, Arloc Sherman, Robert Greenstein, Sharon
Parrott, and Eric Dearing.
Wanneer je mensen herinnert aan de tien geboden, zijn
ze minder snel geneigd te liegen, ook als het atheïsten
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zijn. Een aspirientje van een duur merk helpt beter tegen
hoofdpijn dan een goedkoop eigen merk, zelfs al zijn de
pilletjes identiek. Als we érgens op kunnen rekenen, dan
is het wel op de irrationaliteit van menselijk gedrag. En
dus maakt het niet uit hoeveel voorlichting een overheid
geeft over de gevaren van onbeschermde seks: zodra de
opwinding toeslaat, wordt het gezonde verstand
overboord gekieperd, zoals Ariely met een amusant
experiment laat zien. Waarom we altijd tijd te kort komen
toont met verrassende voorbeelden en onderzoeken aan
hoe slecht we in staat zijn de juiste beslissingen te
nemen en hoe we met dat besef ons voordeel kunnen
doen. Net als Malcolm Gladwell slaagt Ariely erin om de
nieuwste inzichten over menselijk gedrag voor iedereen
bruikbaar te maken
A cumulative list of works represented by Library of
Congress printed cards.
Positieve leeservaringen in de kindertijd vormen de basis
voor een leven lang lezen. Het is dan ook belangrijk dat
kinderen structureel te maken krijgen met
leesbevordering en literatuureducatie. Baby’s, peuters,
kleuters, kinderen en tieners, allemaal verdienen zij een
aanpak op maat. In Hoe maakbaar is de lezer? wordt
aandacht besteed aan de vele factoren die de
leesontwikkeling van kinderen kunnen maken of breken.
Welke rol spelen het gezin en socialiserende instanties
zoals de school bij het stimuleren van leesplezier en
literaire competentie bij kinderen? Hoe beïnvloedt
tekstkeuze de leesontwikkeling? Op welke wijze kunnen
boek-apps en digitale platformen de leeservaring
verrijken? En waarom is structurele aandacht voor lezen
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eigenlijk zo belangrijk? Dit zijn slechts enkele van de
kwesties die in deze publicatie aan bod komen. Hoe
maakbaar is de lezer? is het resultaat van het
gelijknamige wetenschappelijk congres dat Stichting
Lezen eind 2014 organiseerde. Met dit congres nam
Dick Schram afscheid van Stichting Lezen. Hij vervulde
van 1998 tot 2014 vanwege Stichting Lezen de
Bijzondere Leerstoel Leesgedrag aan de VU. Deze
congresbundel is door hem samengesteld. Hoe
maakbaar is de lezer? biedt een wetenschappelijke basis
voor hernieuwd beleid rondom de doorgaande leeslijn en
is een must read voor iedereen die op de hoogte wil
blijven van de nieuwste inzichten op het gebied van
lezen
In 2010, Alan Rusbridger, the editor of the Guardian, set
himself an almost impossible task: to learn, in the space
of a year, Chopin’s Ballade No. 1 – a piece that inspires
dread in many professional pianists. His timing could
have been better. The next twelve months were to
witness the Arab Spring, the Japanese tsunami, the
English riots, and the Guardian’s breaking of both
WikiLeaks and the News of the World hacking scandal.
In the midst of this he carved out twenty minutes’
practice a day – even if that meant practising in a Libyan
hotel in the middle of a revolution as well as gaining
insights and advice from an array of legendary pianists,
theorists, historians and neuroscientists, and even
occasionally from secretaries of state. But was he able to
play the piece in time?
Een goed gesprek doet wonderen, ook in het lees- en
literatuuronderwijs. Door over boeken te praten leren
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kinderen hun gedachten te ordenen en over te brengen.
Gezamenlijk komen ze steeds een stapje verder bij het
ontcijferen en ontsluiten van een boek. Ieder kind
ontdekt zo nieuwe betekenissen. In Maar als je erover
nadenkt… doet Gertrud Cornelissen verslag van haar
promotieonderzoek naar het effect van boekgesprekken
op de ontwikkeling van literaire competentie bij kinderen
in de groepen 7 en 8 van de basisschool. Gedurende
een jaar namen leerlingen deel aan een speciaal
ontwikkeld programma, en gingen zij met literatuur aan
de slag. De leerlingen lazen verschillende boeken,
noteerden thuis op post-its hun eerste gedachten,
schreven recensies en dagboekfragmenten, en gingen in
leesgroepen over de boeken in gesprek. Praten over
boeken is een waardevolle toevoeging aan het
curriculum, zo wijst deze studie uit. In verschillende
dimensies van literaire competentie maakten de
onderzochte leerlingen groei door. Leerlingen gingen in
de loop van het onderzoekstraject meer en meer
gevarieerde vragen stellen. In alle klassen steeg het
aantal verdiepingsvragen; leerlingen luisterden naar
elkaar en reageerden op elkaar. Vooral op het gebied
van het beargumenteerd formuleren van belevingen en
interpretaties ging de literaire competentie vooruit. Maar
als je erover nadenkt… biedt nieuwe inzichten in de
ontwikkeling van literaire competentie, en draagt
daarnaast praktische handvatten aan voor het voeren
van literaire gesprekken in de klas. De studie daagt uit
om het huidige lees- en literatuuronderwijs tegen het licht
te houden. Want een lezer worden, dat doe je het beste
samen.
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Kahneman neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis
door de krochten van ons brein in dit zeer toegankelijke
boek (...). Hij presenteert theorieën, lepelt verrukkelijke
anekdotes op, (en) onderwerpt de lezer aan testjes.' *****
De Volkskrant Daniel Kahneman, een van belangrijkste
psychologen ter wereld, ontving de Nobelprijs voor de
Economie voor zijn invloedrijke werk dat het traditionele
rationele beslissingsmodel ter discussie stelde. Zijn
gedachtegoed heeft diepgaand effect gehad op vele
terreinen - onder andere economie, psychologie en
politiek - en nu geeft hij in één boek een overzicht van al
die jaren onderzoek en wetenschap. 'Een
verbazingwekkend rijk boek: helder, diepgravend, vol
verrassende inzichten en waardevolle zelfhulptips. Het is
altijd vermakelijk en af en toe zelfs ontroerend, met
name als Kahneman zijn samenwerking met Tversky
memoreert. (...) Iedereen moet dit kopen en lezen.' New
York Times Book Review
The Journal of School Leadership is broadening the
conversation about schools and leadership and is
currently accepting manuscripts. We welcome
manuscripts based on cutting-edge research from a wide
variety of theoretical perspectives and methodological
orientations. The editorial team is particularly interested
in working with international authors, authors from
traditionally marginalized populations, and in work that is
relevant to practitioners around the world. Growing
numbers of educators and professors look to the six
bimonthly issues to: deal with problems directly related to
contemporary school leadership practice teach courses
on school leadership and policy use as a quality
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reference in writing articles about school leadership and
improvement.
Dr. Jekyll wil zijn 'goede' persoonlijkheid scheiden van
zijn 'slechte'. daarvoor drinkt hij een zelfgemaakt drankje.
Kan dit goed aflopen? Vanaf ca. 15 jaar. In lettertype
Dyslexie.
Verschillende artikelen over het leesgedrag van vmboleerlingen, waarbij ook de rol van de bibliotheek aan bod
komt. Voor vakcollecties jeugdliteratuur.
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