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Onderzoek naar barrières voor het leren van leiders,
zowel in de persoonlijkheidsstructuur als in de werk- en
leeromgeving.
Ondanks alle technische vooruitgang op het gebied van
de bestrijding van de misdaad, is het verhoornog altijd
veruit de belangrijkste politieactiviteit en een onmisbare
bron van informatie en mogelijk bewijs. Een verhoor is
een gesprek over een misdrijf en daarbij worden
dezelfde technieken gebruikt als in andere
beroepsgroepen en in het dagelijks leven. Het Belgisch
politieverhoor heeft geen geheimen. Alle cursusteksten
verhoortechnieken in de Belgische politiescholen werden
in 2007 geharmoniseerd en vormen het uitgangspunt
van voorliggend boek. Ze werden uitgebreid, verdiept en
ondersteund met relevante rechtspraak, rechtsleer,
vakliteratuur zowel wetenschappelijk, politieel als niet
politieel. Complementair aan 'Handboek verhoren 1',
komen in 'Handboek verhoren 2' specifieke
verhooronderwerpen aan bod, zoals het optimaliseren
van het geheugen van de ondervraagde(cognitief
verhoor, hypnoseverhoor), het intensifiëren van de
verstandhouding en de interactie tussen ondervrager en
ondervraagde (NLP, intercultureel verhoor), het
professionaliseren van het analyse- en
inschattingsvermogen bij de ondervrager (argumenteren,
RPM, analytisch verhoor), en de uitdieping van de
basisverhoortechnieken in bijzondere omstandigheden
(confrontatieverhoor, moraliteitsverhoor, audiovisueel
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verhoor, videoconferentie en verhoren inzake
keuzeconfrontaties). Handboek verhoren 2 richt zich
vooral naar politie,magistratuur en advocatuur, maar is
ook bijzonder nuttig voor inspecteurs bij diverse
inspectiediensten van de ministeries, intern toezicht
diensten van bedrijven en privédetectives. Kortom voor
elkeen die zich verder wil verdiepen in specifieke
verhoorvaardigheden.
Studie over het belang van ouders, school, vrienden en
buurt voor de gedragsontwikkeling van jongeren en
kinderen.
Het belang van school, ouders, vrienden en
buurtUitgeverij Van Gorcum
Assessment doen: de beste voorbereiding op
assessment-rollenspel, persoonlijkheidstest en iq-test
Help, ik moet een assessment doen! Veel mensen zien
op tegen een assessment of psychologisch onderzoek.
Niet helemaal onlogisch, want er hangt vaak veel van af.
Maar met een goede voorbereiding hoeft niemand bang
te zijn. Het assessment kent tal van varianten, zoals
selectie-, ontwikkelings-, loopbaan- en e-assessments.
Voorbereiden heeft zin voor alle typen! In dit boek kun je
de iq-test en het assessment-rollenspel oefenen, en lees
je alles over het psychologisch onderzoek en de
persoonlijkheidstest. Bas Kok (red.) en Ferry de Jongh
nemen al sinds 1990 assessments af. Met deze ervaring
kunnen zij als geen ander advies geven over de ideale
voorbereiding op assessments en psychologische tests.
Als specialist op het gebied van bewegend functioneren
heeft de fysiotherapeut van oudsher drie
kerncompetenties: diagnosticeren, preventief en
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therapeutisch handelen. Om deze kerncompetenties
goed te kunnen inzetten in het dynamische krachtenveld
van de moderne zorg dien je als fysiotherapeut echter
ook over belangrijke psychosociale kennis en
vaardigheden te beschikken. In Kerncompetenties
fysiotherapeuten in ontwikkeling komt de ontwikkeling
van die psychosociale kennis en vaardigheden
uitgebreid aan de orde. In het eerste deel wordt
stilgestaan bij de vraag ?wie ben ik als mens? ? Je
beoordeelt je sterke en zwakke punten en de manier
waarop je omgaat met je emoties. In het tweede deel
staat de werkvloer centraal. Je vraagt je af wie je bent
als professional en leert hoe je kunt groeien in je werk. In
het derde deel (Hoe sta ik in mijn werk?) leer je het beste
uit jezelf en uit je werk te halen. Dit boekje bevat
bovendien waardevolle opdrachten waarmee je als
toekomstig of beginnend fysiotherapeut inzicht krijgt in je
eigen functioneren en ontwikkeling.
Wat gebeurt er als je iemand ontmoet? Is er respect en
vertrouwen, of zelfs meer? Klikt het? Als we door de
ogen van een scheikundige naar (liefdes)relaties kijken,
blijkt het hart minder belangrijk, en bepaalt het verstand
ook niet alles veel wordt bepaald door hormonen,
neurotransmitters en andere chemische verbindingen. In
korte, trefzekere stukjes over onder meer verlangen, het
knuffelhormoon, muziek en emoties legt de auteur uit
hoe dat werkt. Dr. Henk van 't Klooster is chemicus,
studeerde daarnaast psychologie en houdt zich nu bezig
met sociale chemie. Hij is coach en adviseur van
leidinggevenden. www.vithaka.nl
Know My Name is a gut-punch, and in the end,
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somehow, also blessedly hopeful. --Washington Post
Universally acclaimed, rapturously reviewed, and an
instant New York Times bestseller, Chanel Miller's
breathtaking memoir gives readers the privilege of
knowing her not just as Emily Doe, but as Chanel Miller
the writer, the artist, the survivor, the fighter. (The Wrap).
Her story of trauma and transcendence illuminates a
culture biased to protect perpetrators, indicting a criminal
justice system designed to fail the most vulnerable, and,
ultimately, shining with the courage required to move
through suffering and live a full and beautiful life. Know
My Name will forever transform the way we think about
sexual assault, challenging our beliefs about what is
acceptable and speaking truth to the tumultuous reality
of healing. Entwining pain, resilience, and humor, this
memoir will stand as a modern classic.
Waarom wil de één een flitsende carriere en houdt de
ander zijn hele leven dezelfde baan? Waarom kunnen
sommige mensen niets weggooien en hebben anderen
een leeg huis? Waarom staat de een altijd voor een
ander klaar, terwijl de ander slechts profiteert en er nog
mee wegkomt ook? Menselijk gedrag komt tot stand
door een samenloop van persoonlijkheid en toevallige
omstandigheden. Jolet Plomp legt uit wat persoonlijkheid
is. Zij vertelt in hoeverre karaktereigenschappen
veranderbaar zijn en of het wel slim is om die te willen
veranderen. Voor de introverte mens heeft zij een apart
hoofdstuk ingeruimd, want die verdient meer respect dan
hij meestal krijgt in de extraverte westerse cultuur van dit
moment. Met dit boek kunt u uw eigen persoonlijkheid in
kaart brengen. U ontdekt wat de invloed is van uw
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persoonlijkheid en die van de mensen om u heen, in de
liefde, op het werk en thuis. Ook leert u welke rol uw
zelfbeeld speelt. Met de praktische tips zult u beter
kunnen omgaan met het karakter van anderen. Jolet
Plomp schreef eerder over stress, beslissen, loslaten en
werkplezier. Zij heeft een praktijk voor
arbeidspsychologie. In Psychologie Magazine
beantwoordt zij persoonlijke vragen van lezers.

Dé jeugd bestaat niet. Evenmin als dé Nederlander,
dé Fries of dé Amsterdammer, ook al wonen en
leven zij in eenzelfde gebied. Toch valt er veel te
zeggen over de jeugd in het algemeen. Dit boek
geeft systematisch aan hoe jeugdigen zich gedragen
en functioneren op verschillende terreinen – school,
thuis en vrije tijd – en hoe zij omgaan met de
uitdagingen en risico’s die nieuwe technologische
ontwikkelingen – smartphone, internet, games –
meebrengen. Dat leidt tot een genuanceerde
typering van de jeugd van vandaag. Daarmee geeft
dit boek een reële kijk op de Nederlandse jeugd.
Inleidend studieboek op hbo/wo-niveau.
Wetenschappelijjke verklaring voor persoonlijkheid
en gedrag op basis van zowel erfelijkheid als
opvoeding en omgeving aan de hand van een
biosociaal multilevel model.
???????? ?????????????
????????????????????????
???????????????????????……
??????????????????????? ???????? ??????
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Dit boek beschrijft de sociale ontwikkeling van
kinderen van 4 tot 12 jaar. Voor deze groep kinderen
is de sociale ontwikkeling minstens zo belangrijk is
als de cognitieve ontwikkeling. Als de sociale
ontwikkeling namelijk niet van de grond komt, blijft
veel van wat kinderen op school leren onbenut en
dat belemmert het latere functioneren in de
samenleving. Een onmisbare uitgave voor diegenen
die werkzaam zijn met het schoolgaande kind:
leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers,
schoolpsychologen. Maar ook voor ouders zelf.
Het verhoor van kwetsbare volwassenen, als gevolg van
een tijdelijke of permanente psychische of psychiatrische
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stoornis, valt sedert de ‘Salduzwetten’ onder hetzelfde
regime als het verhoor van minderjarigen. De
ondervrager moet de kwetsbaarheid met gezond
verstand zelf inschatten, eventueel na overleg met de
behandelend magistraat en ‘advies’ van de aanwezige
advocaat. Doorgaans zullen personen met een zware
psychische stoornis, zoals schizofrenie en paranoia, wel
tijdig herkend worden. Dit geldt ook voor een ‘zichtbare’
verstandelijke beperking, zoals het syndroom van Down.
Het probleem zit echter in de detectie van subtielere,
verborgen vormen van zware psychische stoornissen
tijdens de interventie. Onder meer schizofrenen,
paranoïci en personen met een (licht) verstandelijke
beperking trachten hun pathologie soms te verbergen.
Uit gebrekkig ziekte-inzicht, uit schaamte of uit vrees om
gek of dom te worden bevonden. Omgekeerd zijn er ook
verdachten die een psychische stoornis veinzen (bv.
geheugenverlies, hallucinaties of wanen). Welke
hulpmiddelen staan de justitiële actoren, die ter zake
leken zijn, ter beschikking om een inschatting te maken?
En welke aspecten hebben daarbij extra aandacht
nodig? Dit Cahier bespreekt niet alleen een aantal
varianten van psychische stoornissen en beperkingen,
maar gaat in op de politionele aanpak van kwetsbare
volwassenen, meer bepaald op de verhoortechniek. Dit
Cahier 58 is samengesteld onder redactie van Marc
Bockstaele, Frédéric Declercq, Robin Kranendonk, Koen
Geijsen en Auke Van Dijk. De Cahiers Politiestudies
verschijnen trimestrieel. Zij zijn onderworpen aan een
internationale double blind peer review en worden
samengesteld door de gasteditoren, de hoofdredacteur
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en de editorial board, i.s.m. de redactie. GPRC-uitgave
(Guaranteed Peer Reviewed Content)
Dit boek behandelt trauma in relatie tot
persoonlijkheidsproblemen. Uitgangspunt daarbij is dat
(ernstige) traumatische gebeurtenissen ten grondslag
liggen aan de coping, die leidt tot
persoonlijkheidsproblematiek. De stappen die nodig zijn
om te komen tot een casusconceptualisatie en
behandelplan worden duidelijk beschreven. Aan de hand
van de ‘interventiecirkel’ worden evidence based
behandeltechnieken besproken. In het laatste deel wordt
ingegaan op de effecten op de behandelaar bij de
behandeling van deze problematiek en wat daarbij de
valkuilen zijn. Het boek biedt een overzicht over de
theoretische achtergronden, de therapeutische
methoden en geeft concrete praktische handvatten om
cliënten die last hebben van
persoonlijkheidsproblematiek goed te kunnen
behandelen. Hierbij wordt uitgegaan van de nieuwste
inzichten uit de DSM-5. Achtereenvolgens wordt
aandacht besteed aan: de samenhang tussen
vroegkinderlijke traumatisering en de ontwikkeling van
een persoonlijkheidsstoornis aan de hand van
verschillende theoretische modellen. Een zorgvuldige
aanpak van persoonlijkheidsproblemen betekent dat
aandacht wordt besteed aan de nare ervaringen die
hebben geleid tot een negatief zelfbeeld en de daaruit
volgende destructieve patronen, de coping. Deze
traumatische ervaringen die tijdens de jeugdjaren zijn
opgedaan, zoals affectieve verwaarlozing, mishandeling,
seksueel misbruik, verlating of anderszins kunnen goed
Page 9/13

Read Online Big Five Persoonlijkheidstest
worden behandeld. Door een traumagerichte
behandeling, in combinatie met andere methodieken, zal
vervolgens de inadequate hantering van stress en
akelige herinneringen, de coping, kunnen veranderen.
We benadrukken daarbij het belang om overzicht te
krijgen over deze complexe behandelingen door goede
diagnostiek, het vaststellen van de samenhang tussen
de symptomatologie en de levensgeschiedenis van de
cliënt en een werkbare therapeutische relatie. De
stappen die nodig zijn om te komen tot een
casusconceptualisatie en behandelplan worden helder
beschreven. Aan de hand van de ‘interventiecirkel’
worden evidence based behandeltechnieken besproken.
Tot slot wordt in het laatste deel ingegaan op de
gevolgen van persoonlijkheidsproblematiek voor de
therapeutische relatie en de behandelaar. Dit boek is bij
uitstek geschikt voor psychologen, psychotherapeuten
en psychiaters (en zij die daartoe in opleiding zijn) die
werken of gaan werken met mensen met complexe
trauma- en persoonlijkheidsproblematiek.
Inzichten op het educatieve werk met ouderen.
Stel dat we onze emoties en gevoelens zouden kunnen
leren begrijpen. Dat we zouden kunnen weten wat, hoe,
wanneer en waarom we iets voelen. Dan zouden we
jaloezie, egoïsme, hebzucht, trauma’s en depressies
kunnen tegenhouden. Maar ook racisme, seksisme
evenals andere vormen van discriminatie zouden nooit
meer hoeven voor te komen. Dan zouden we liefde en
zorg meer dan ooit kunnen laten overheersen. Dan zou
werkelijk waar iedereen eindelijk gelukkig kunnen zijn.
Dat is waar ‘Emotionele Oneindigheid’ over gaat. Door
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middel van een diepe analyse van de stelling: ‘Emoties
en gevoelens zijn de dirigent van het orkest des levens.
Van de kwaliteit van het leven tot de reden om te
spelen.’ worden alle mogelijkheden en redenen ervoor
op een rijtje gezet. Als lezer zijnde krijg je zo een uniek
handboek dat je gegarandeerd nieuwe inzichten zal
geven over je eigen leven evenals die van anderen.
‘Emotionele Oneindigheid’ is het vijfde boek van Timon
Flikweert. Timon Flikweert (Terneuzen, 8 oktober 2000),
is een Zeeuws- Vlaamse schrijver en muziekproducent.
Zijn schrijfstijl wordt gekenmerkt door een veelzijdigheid
aan genres, namelijk poëzie, politiek, psychologie,
filosofie en filologie.
Persoonlijkheidsstoornissen, die zijn toch niet te
behandelen? Deze retorische vraag wordt in het 'rondje'
aan het begin van een cursus over
persoonlijkheidsstoornissen vaak gesteld met een
ondertoon van 'hopelijk ligt het iets gunstiger'. Ook is het
nog niet zo lang geleden dat in evaluatiebesprekingen
een vastlopende behandeling van het etiket
'persoonlijkheidsstoornis, dus therapieresistent' werd
voorzien. Dat is veranderd: door het werk van Beck,
Young en Linehan is de cognitieve gedragstherapie in de
jaren negentig ook op het terrein van de
persoonlijkheidsstoornissen een dominante positie in de
psychotherapie gaan innemen. Dit boek bouwt voort op
het werk van Beck. 'Praktijkboek
persoonlijkheidsstoornissen' is bedoeld voor opleidingen
én ervaren professionals in de (geestelijke)
gezondheidszorg en ook voor psychologisch
geïnteresseerden die kennis willen nemen van de
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diagnostiek en de cognitief–gedragstherapeutische visie
op een effectieve behandeling van
persoonlijkheidsstoornissen.
This book grasps the duality between opportunities and
risks which arise from children’s and adolescents’
social media use. It investigates the following main
themes, from a multidisciplinary perspective: identity,
privacy, risks and empowerment. Social media have
become an integral part of young people’s lives. While
social media offer adolescents opportunities for identity
and relational development, adolescents might also be
confronted with some threats. The first part of this book
deals with how young people use social media to
express their developing identity. The second part
revolves around the disclosure of personal information
on social network sites, and concentrates on the tension
between online self-disclosure and privacy. The final part
deepens specific online risks young people are
confronted with and suggests solutions by describing
how children and adolescents can be empowered to
cope with online risks. By emphasizing these different,
but intertwined topics, this book provides a unique
overview of research resulting from different academic
disciplines such as Communication Studies, Education,
Psychology and Law. The outstanding researchers that
contribute to the different chapters apply relevant
theories, report on topical research, discuss practical
solutions and reveal important emerging issues that
could lead future research agendas.
René van Kralingen werkt als docent in het hoger
beroepsonderwijs. In dit boek beschrijft hij op een
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boeiende manier zijn ervaringen in het onderwijs. Hij
ervaart het docentschap als een indringend beroep. Over
zijn eigen onderwijsprestaties is hij niet snel
tevreden.Ondanks het zelfsturende vermogen van
studenten voelt hij zich sterk verntwoordelijk voor het
onderwijsleerproces. Studenten hebben volgens hem
niet voor niets collegegeld betaald en hebben daardoor
recht op goed onderwijs.De ambitieuze houding van de
auteur komt echter niet alleen voort uit een
verantwoordelijkheidsgevoel voor studenten. Het gaat
hem ook om de nodige waardering van studenten,
collega's en managers. Hij wil door zijn omgeving
gewoon goed worden gevonden. Zijn
onderscheidingsdrang en didactische onteveredenheid
bieden stof voor een groot aantal cases in dit
boek.Situaties die René van Kralingen langdurig hebben
beziggehouden, in positieve en negatieve zin van te
leren, maar tevens om collega's op idee te brengen. De
cases uit de dagelijkse onderwijspraktijk gaan onder
meer over een eenzame inwerkperiode, mooie
studentes. foute werkvormen, onbeoordeelbare toetsen,
rare portfoliogesprekken, weinig transparante
eindbeoordelingen en nog veel meer.Van Kralingen
beschrijft een breed spectrum aan ervaringen binnen en
buiten de hogeschool. Dit boek geeft echter niet alleen
ervaringen weer. Op elke situatie wordt grondig
teruggeblikt. De tips richten zich op de essentie van het
probleem en maken een betere aanpak mogelijk.
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