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Martine F. Delfos
Dr. Martine-France Delfos studeerde psychologie
(Klinische Research) eind jaren zestig en Franse taal
en letterkunde (cum laude) begin jaren negentig aan
de Universiteit van Utrecht. In 1999 promoveerde
zij op een psychologisch en letterkundig onderzoek
over rouwverwerking bij Franse schrijvers. Zij is
opgeleid als wetenschappelijk onderzoeker en
is sinds 1975 tevens in de praktijk gaan werken.
Daar heeft ze langdurig ervaring opgedaan in
het diagnosticeren en behandelen van kinderen,
jeugdigen en volwassenen.
Zij is onder andere gespecialiseerd in relatietherapie,
autisme en eetstoornissen. Vanaf 1994 verzorgt
zij ook nascholing aan psychologen, psychiaters,
orthopedagogen, artsen, maatschappelijk werkers en
groepsleiders.
Om haar researchwerk vorm te geven richtte zij
in 1997 het PICOWO op: Psychologisch Instituut
voor Consultatie, Onderwijs en Wetenschappelijk
Onderzoek. Vanuit de combinatie van een
researchopleiding en een therapeutische
praktijkervaring begon ze haar kennis om te zetten
in biopsychologische modellen. Daarbij worden
verschillende wetenschapsgebieden betrokken,
zoals psychologie, biologie, chemie, en wiskunde.
Martine Delfos hecht er belang aan dat er een
verbintenis is tussen wetenschap en praktijk. De
modellen die zij ontwikkelt, staan in directe relatie
tot de maatschappelijke en wetenschappelijke
werkelijkheid.
Naast haar werkzaamheden als zelfstandig gevestigd
therapeut en docent publiceerde zij vanaf 1993
onder andere op het gebied van de psychologie
verscheidene handboeken en specialistische
boeken, waaronder gespreksvoering met kinderen
en verschillen tussen mannen en vrouwen. Martine
Delfos was tot 2012 lector aan de Hogeschool Edith
Stein, met als leeropdracht Virtuele Ontwikkeling van
de Jeugd.

Sinds 2010 is zij ook werkzaam in BosniaHerzegovina, waar ze gevraagd is te helpen
autismehulpverlening vorm te geven voor het
land. Daartoe werd een UAEG (Universities
Autism Expertise Group) ontwikkeld. Ze is als
gasthoogleraar verbonden aan de International
University of Sarajevo. In Ecuador helpt zij eveneens
om via een UAEG autismehulpverlening op te zetten.
Daar is zij als gasthoogleraar verbonden aan de
Universidad del Ecuador in Quito.
Verschillende van haar boeken verschijnen in
vertaling (Engels, Duits, Frans, Spaans, Birmees en
Papiamentu). Voor Martine Delfos is wetenschap
dynamisch en zij hecht er dan ook waarde aan om in
iedere nieuwe druk de nieuwste inzichten en
onderzoeken te verwerken. Dit betekent dat nieuwe
drukken aangevuld worden en gecorrigeerd.
In 2013 werd de Delfos Academy opgericht met
het doel het gedachtengoed van Martine Delfos
te verspreiden, zie www.delfosacademy.com
Informatie over boeken, cursussen, lezingen,
onderzoeken en te downloaden artikelen vindt u op
de website: www.mdelfos.nl
Deze brochure biedt een thematisch overzicht van
alle boeken van Martine Delfos. Boeken in deze
catalogus zijn verkrijgbaar in de Nederlandse en
Vlaamse (online)boekhandels.
Prof. Jan van den Bout: “Delfos is gewoon een
superintelligente psycholoog en een zeldzame
uomo universale die ongewoon goed verschillende
wetenschapsgebieden kan integreren. Dat vermogen
is een verademing in een tijd dat alles altijd maar
volstrekt empirisch moet zijn en theoretische
integratie wordt verwaarloosd.”
Prof. Dick Swaab: “Delfos heeft de psychologie bij de
hersenen gebracht.”
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COMMUNICATIE
COMMUNICEREN MET KINDEREN EN JEUGDIGEN

Luister je wel naar míj? vormt samen met Ik heb ook wat te vertellen! een serie over communicatie met kinderen en
jeugdigen. Ieder deel richt zich op een specifieke doelgroep (deel I: 4-12 jaar; deel II: 13-18/25 jaar) en beschrijft de
ontwikkeling gedurende deze periode. Hierdoor ontstaat meer inzicht bij de lezer, wat leidt tot specifieke kenmerken
voor dialoog met kinderen van verschillende leeftijden. De boeken bevatten veel oefeningen om uit te proberen in
alledaagse situaties, waarbij er extra gelet wordt op houding en toon in gespreksvoering. De juiste beheersing van deze
factoren blijkt doorslaggevend voor succes van het communicatieproces, wat deze publicaties onmisbare leergangen
maakt voor elke (aankomend) professional en ouder.

Luister je wel naar míj?
Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar

In Luister je wel naar míj? beschrijft Martine Delfos op een inzichtelijke en leesbare
manier hoe je gesprekken voert met een vierjarige, achtjarige of twaalfjarige. Moet je
spelen en praten combineren? Welke vraagtechniek gebruik je op welke leeftijd? Hoe
schat je de mentale leeftijd in? In het boek is recent onderzoek verwerkt tot een model
van leeftijdsgewijze gespreksvoering. Met talloze oefeningen die in de dagelijkse praktijk
geoefend kunnen worden. Een toegankelijk geschreven werk dat geschikt is voor
opleidingen, voor hen die met kinderen werken (hulpverleners, leerkrachten, politie,
jeugdartsen) en voor ouders zelf.
ISBN 978 90 8850 510 2 | 208 pagina’s | 18e druk | paperback | € 25,90

... In zeer grote eenvoud slaagt de schrijfster er in een heldere, volledige weergave
te geven van wat ‘gespreksvoering met kinderen’ is. Vele voorbeelden ondersteunen
de tekst, en verwijzingen naar literatuur en onderzoek volledigen het geheel. Maar
behalve dat, treft mij vooral de wijze waarop de auteur er in slaagt respect te creëren
voor het kind. Toch een noodzakelijk basishouding voor elke onderwijskracht?
Een boek wat niet mag missen op de plank van elke basisschool.
(Uit een recensie, verschenen in Zorg Primair)

Ik heb ook wat te vertellen!
Gespreksvoering met pubers en adolescenten

Ik heb ook wat te vertellen! beschrijft communiceren met pubers en tegelijk ook met
mensen in het algemeen. Als je met pubers kunt communiceren, dan kun je écht
communiceren. Volwassenen zetten met hun ‘gepreek’ de hersens van pubers vaak op
‘uit’. Echt communiceren betekent echter hersens op ‘aan’ zetten.
Het boek is toegankelijk geschreven en is geschikt voor opleidingen op het gebied van
onderwijs, hulpverlening en politie, maar is ook geschikt als hulpmiddel voor ouders zelf.
ISBN 978 90 8850 706 9 | 272 pagina’s | 10e druk | paperback | € 29,90

Martine Delfos verstaat de[ze] kunde en kunst, als therapeut, als raadgever
van opvoeders, als voorvechtster van de rechten van het kind, als auteur en als
wetenschapper. Ze is praktisch en gefundeerd tegelijk in haar tekst en bovenal
geëngageerd. Dat laatste zal de lezer van de eerste tot de laatste regel herkennen.
(Uit het voorwoord van Prof. Luc Stevens)
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PICOWO
De PICOWO-serie baseert zich op onderzoeksresultaten van het Psychologisch Instituut voor Consultatie, Onderwijs
en Wetenschappelijk Onderzoek. Het gaat daarbij om de biopsychologische modellen en theorieën van Martine Delfos,
uitbreiding van bestaande theorieën en onderzoeken in het kader van deze hypotheses. In deze serie verschijnen zowel
Nederlandstalige als Engelstalige uitgaven en vertalingen van sommige delen, door of met Martine Delfos geschreven.
Doelstelling van de serie is om de biopsychologische theorieën en verworven kennis toegankelijk te maken voor de
praktijk én voor verder onderzoek.

Deel 1: Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief
Martine Delfos & Norbert Groot
Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief is gericht op de praktische toepassing van
de MAS1P (de Mental Age Spectrum within 1 Person), de regenboog aan leeftijden binnen
ieder mens met autisme. De ervaringen zijn verwerkt van de auteurs in Nederland, Ecuador
en Bosnië-Herzegovina. Opvallend daarbij is de grote overeenkomst van ervaringen in de
verschillende landen.
ISBN 978 90 8850 691 8 | 256 pagina’s | 4e druk | paperback | € 29,50

Deel 2: In 80 dagen de virtuele wereld rond
Delfos staat stil bij de noodzaak voor de cultuuromslag in het onderwijs van kennisverwerving
naar kennisverwerking. Bij het boek is een uitvoerige website met materiaal en filmpjes
beschikbaar, kijk op: www.80dagenwereldrond.nl.
ISBN 978 90 8850 380 1 | 136 pagina’s | 2e druk | paperback | e-book: 9789088503849 | € 17,90

Deel 3: Ik ben aan ze gehecht
Over gehechtheid als een boei in nood

Hechting is een belangrijk thema in opvoeding en hulpverlening. Problemen in hechting
worden zowel overschat zoals in de hulpverlening, als onderschat in geval van scheiding. Het
gaat erom of kinderen een gevoel kunnen ontwikkelen dat er mensen beschikbaar zijn als ze
een probleem hebben of in nood zijn. Het is de bodem voor het ontwikkelen van duurzame
en betekenisvolle relaties.
ISBN 978 90 8850 463 1 | 64 pagina’s | 2e druk | paperback | € 11,90
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Deel 4: Eetstoornissen van binnenuit belicht
Nederlandstalige egodocumenten
Liesbeth Libbers & Martine Delfos

In Eetstoornissen van binnenuit belicht geven Liesbeth Libbers en Martine Delfos een
onderzoek naar Nederlandstalige egodocumenten over eetstoornissen weer. Zo wordt het
voor mensen met een eetstoornis, hun familie en hulpverleners mogelijk om in te schatten
welk boek voor hen zinvol zou kunnen zijn om te lezen en de ervaringsdeskundigheid van
anderen te gebruiken.
ISBN 978 90 8850 049 7 | 200 pagina’s | paperback | e-book: 9789088504976 | € 19,90

Deel 5: Developmental Perspective on Trauma
Until now research into the effects of traumatic events has mainly focused on the age-related
symptoms in psychological well-being in reaction to trauma. The factor that has not been
taken into account yet is the impact of the child developmental stage itself on the perception
of traumatic events. Children can be deeply traumatised by events that adults will not even
consider traumatising. In Developmental Perspective on Trauma Martine Delfos presents a
new model on trauma to create a better understanding of the effect of traumatic experiences
on children and adolescents. Vertaling in het Nederlands van Laura Dekkers zie deel 7.
ISBN 978 90 8850 507 2 | 128 pagina’s | paperback | e-book: 9789088505454 | € 23,90

Deel 6: Moet ik nu huilen?
Rouw bij kinderen en jongeren met een stoornis binnen het autismespectrum
Martine Delfos & Riet Fiddelaers-Jaspers

Hoe kun je kinderen en jongeren met autisme begeleiden bij een overlijden? Moet ik nu
huilen? geeft uitleg over autisme en autismespectrumstoornissen en gaat in op wat dood en
rouw voor kinderen en jongeren met autisme betekent.
ISBN 978 90 8850 561 4 | 96 pagina’s | paperback | € 15,90

Deel 7: Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief
Martine Delfos presenteert een nieuw model over trauma. In het model worden de
kenmerken van ontwikkeling met de daarbij behorende ontwikkelingstaken van de hersenen
toegepast op traumatische ervaringen. Het is een vertaling door Laura Dekkers van de
Engelse versie: Developmental Perspective on Trauma, deel 5 uit de Picowo-serie.
ISBN 978 90 8850 560 7 | 144 pagina’s | 2e druk | paperback | € 24,90
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Deel 8: Autismo desde una perspectiva de desarrollo
Martine Delfos & Norbert Groot
Spaanse vertaling van Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief, deel 1 uit de Picowoserie.
ISBN 978 90 8850 586 7 | 256 pagina’s | paperback | e-book: 9789088506635 | € 29,50

Deel 9: Grafische Dossieranalyse
Een leven in beeld

De methode van de Grafische Dossieranalyse is een unieke manier om het leven van
een persoon op een simpele en overzichtelijke wijze in beeld te krijgen. In één oogopslag
wordt duidelijk hoe het leven verlopen is, waar de problemen zitten, hoe de contacten met
zorgpersonen zijn geweest, verhuizingen, schoolloopbaan en onderwerpen die voor een
specifiek persoon van belang zijn. Hierdoor ontstaat als het ware een psychologisch paspoort.
Martine Delfos ontwierp deze methode om aan de complexiteit van sommige levenslopen
tegemoet te komen en het leven vanuit het perspectief van de mens waarom het gaat te
ervaren.
ISBN 978 90 8850 670 3 | 88 pagina’s | paperback | € 19,90

Deel 10: Autoimmune diseases and Immunity
Martine Delfos & Juliette van Gijsel
Juliette van Gijsel and Martine Delfos present a total view on autoimmune diseases. They
are categorized in order of organs affected and concerned, with their anti-bodies and their
triggers. As a result a complete view on autoimmune diseases develops. This database was
established in a research project on autoimmunity. It enabled to develop new insights on
immunity and autoimmunity.
ISBN 978 90 8850 047 3 | verschijnt in 2018

Deel 11: Autism: The Socioscheme and the MAS1P
In this book Martine Delfos describes the Socioscheme and the MAS1P. The character of
autism as a delayed and accelerated development at the same time is precised in the atypical
development instead of defect or disability. She unravels the difference between autism and
autistic behavior.
The developmental perspective on, for instance language, is extensively explained with its
consequences for daily practice.
ISBN 978 90 8850 477 8 | paperback | € 29,50
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Deel 12: Unravelling Autism
Introduction to Autism with the Socioscheme

Martine Delfos presents a brief introduction in autism. Often it is difficult to understand
autism. Some of the confusion with respect to autism comes from the lack of distinction
between what autism is and circumstances that can foster autistic behaviour, such as neglect
or severe trauma. Delfos introduces the theory of the Socioscheme and the MAS1P (Mental
Age Spectrum within 1 Person). The clear description and the use of many examples make
this book readable without losing scientific and solid ground.
ISBN 978 90 8850 728 1 | 128 pagina’s | paperback | e-book: 9789088507342 | € 18,90

Deel 13: Autisme ontrafelen
Introductie over autisme met het Socioschema

Martine Delfos presenteert een korte introductie over autisme. Het is vaak moeilijk om autisme
te begrijpen. Een van de verwarrende factoren is het gebrek aan verschil maken tussen autisme
en autistisch gedrag dat door omstandigheden kan worden veroorzaakt, zoals verwaarlozing of
ernstige trauma’s. Delfos introduceert de theorie van het Socioschema met de MAS1P (Mental
Age Spectrum within 1 Person). De heldere beschrijving en het gebruik van vele voorbeelden
maken het boek zeer leesbaar zonder grondige wetenschappelijk bodem te verliezen.
ISBN 978 90 8850 727 4 | 128 pagina’s | paperback | € 18,90

Deel 15: I am attached to them!
About attachment as a buoy in distress

Engelse vertaling van Ik ben aan ze gehecht, deel 3 uit de PICOWO-serie.
ISBN 978 90 8850 780 9 | 64 Pagina’s | paperback | e-book: 9789088507847 | € 13,00

ACTIE! SCHRIJF U IN VOOR DE NIEUWSBRIEF EN ONTVANG KORTING OP
EEN CONGRES OF TIJDSCHRIFT! WWW.SWPBOOK.COM/NIEUWSBRIEF

Verkrijgbaarheid
Alle boeken zijn verkrijgbaar

geen rechten worden ontleend.

Uitgeverij SWP

Distributie België

via de (online) boekwinkels of

Deze catalogus is samengesteld

www.swpbook.com

www.epo.be

rechtstreeks via swpbook.com.

op basis van gegevens die

Aan het samenstellen van deze

tot mei 2018 bekend zijn. Alle

catalogus is veel aandacht

voorgaande prijsoverzichten

besteed. Aan de hierin

komen hiermee te vervallen.

genoemde prijzen kunnen echter

Prijswijzigingen voorbehouden.
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PSYCHOLOGIE & PEDAGOGIEK
QUADRILOGIE ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE EN PSYCHOPATHOLOGIE
VAN KINDEREN EN JONGEREN

In deze tijd verwacht men een zekere snelheid van hulpverleners en onderwijzers. Deze kan alleen geboden worden als
de kennis up-to-date is. Kennis die wetenschappelijk verantwoord is en directe verbinding maakt met de praktijk, maar
die ook heel praktisch als naslagwerk in de dagelijkse praktijk gebruikt kan worden. Delfos schreef vier waardevolle
handboeken die zowel afzonderlijk als gezamenlijk een breed, actueel en nauwkeurig inzicht in de ontwikkeling van
kinderen tot jeugdigen en jongvolwassenen bieden. Een onmisbaar lexicon voor elke professional die zoekt naar de
juiste kennis.

Ontwikkeling in vogelvlucht
Ontwikkeling van kinderen en adolescenten

Grote denkers hebben onze huidige opvattingen over ontwikkeling sterk beïnvloed.
Ontwikkeling in vogelvlucht begint daarom met een interessante historische
uiteenzetting aan de hand van de theorieën van 22 grote denkers als Bowlby, Bruner,
Montessori, Freud, Vygotski en Darwin.
Daarna volgt een nauwkeurige en heldere beschrijving van de ontwikkeling van baby
tot adolescent in vijf leeftijdsfasen.
Delfos sluit af met een doorkijkje naar het tweede deel, over de problemen die kunnen
ontstaan tijdens de ontwikkeling.
ISBN 978 90 265 2278 9 | 400 pagina’s | 6e druk | paperback | € 34,90

Ontwikkelingspsychopathologie
Stoornissen en belemmeringen

Niet elk kind ontwikkelt zich volgens het boekje. Op de weg naar volwassenheid liggen
obstakels en valkuilen. Ontwikkelingspsychopathologie biedt een overzicht van stoornissen en belemmeringen die kunnen optreden gedurende de ontwikkeling van een kind en
wijst de bronnen aan waar deze stoornissen en belemmeringen uit voortkomen - denk
aan hersenontwikkeling, seksueel misbruik, trauma’s, lichamelijke ontwikkeling en de rol
van de opvoeding. Het biedt bovendien een omvattend kader van aanleg, omgeving en
rijping van het centrale zenuwstelsel. Het behandelt de DSM-diagnoses en een kader
met verschillende dimensies om de stoornissen heen.
ISBN 978 90 265 2219 2 | 376 pagina’s | 7e druk | paperback | € 34,90

Studenten over de handboeken uit de quadrilogie:
“Het boek is respectvol naar kinderen, ouders, hulpverleners en theoretici uit alle stromingen.”
“Alles staat erin, overzichtelijk gerangschikt, volgens een logische opbouw.”
“Nauwgezet en degelijk, maar nooit saai!”
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Kinderen en gedragsproblemen
Aanleg, rijping of omgeving?

Kinderen en gedragsproblemen is helemaal gewijd aan het ontstaan van
gedragsproblematiek. Daarbij worden angst, agressie, ADHD en depressie uitvoerig
behandeld. Delfos biedt een helder beschreven, inzichtelijk biopsychologisch model
voor gedrag. Dit gedragsmodel omvat biologische en psychologische verschillen
en overeenkomsten tussen mannen en vrouwen en de betekenis daarvan voor de
problematiek bij kinderen en jeugdigen.
Met het angstmodel en het psychosomatiekmodel die uitvoerig worden beschreven,
geeft Delfos inzicht in de oorzaak van angst- en agressiestoornissen en depressie en de
gevolgen die dat heeft voor het lichamelijk welzijn.
ISBN 978 90 265 2252 9 | 392 pagina’s | 9e druk | paperback | € 34,90

Pubers en adolescenten

HERZIEN IN 2018

Biologisch, psychologisch en pedagogisch

In Pubers en adolescenten komt de normale psychologische ontwikkeling tijdens de
prepuberteit, puberteit en adolescentie aan de orde, maar er is ook aandacht voor
scheiding, verslaving en pathologische stoornissen. Daarnaast wordt de veranderende
wereld van adolescenten onder de loep genomen, waarin de computer, internet en de
multiculturele samenleving een heel andere en belangrijkere rol spelen dan voorheen.

Bij dit boek is de studiewebsite www.xtra.swpbook.com ontwikkeld. Op de
site is voor zowel studenten als docenten veel aanvullend studie- en lesmateriaal
beschikbaar, zoals een aandachtspuntentrainer, samenvattingen en extra
verdiepingsmateriaal o.a. in de vorm van vele filmpjes.

ISBN 978 90 8850 757 1 | 384 pagina’s | 2e herziene druk | paperback | € 34,90

Vakgenoten over de quadrilogie:
“Martine Delfos zet je hersens aan door te schrijven zoals ze vertelt, vol overgave en prikkelend. De
wetenschap presenteert zij op een beknopte en heldere manier, waardoor zelfs droge stof een genot is
om te lezen.”
“Prettig ten opzichte van Amerikaanse publicaties is dat de boeken van Delfos geschreven zijn naar de
Nederlandse situatie. Nutteloze informatie over het Amerikaanse kinderopvangstelsel kom je dus niet tegen,
wel informatie over het Nederlandse schoolsysteem.”
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SCHEIDING
Weekendvaders/Wie kent vaders?
Contact houden met je kind na de scheiding kent de nodige voetangels en klemmen.
Hoe je het ook wendt of keert: het wordt nooit meer hetzelfde als in die tijd daarvoor.
Hoe kun je als vader hier het beste mee omgaan? Wat betekent het opnieuw moeten
bezien van de relatie met je kind(eren)? En natuurlijk het klassieke probleem: wat moet
ik in het weekend gaan doen? Pretvader of gewoon vader? En ís co-ouderschap wel zo
goed voor kinderen?
ISBN 978 90 6665 788 5 | 128 pagina’s | paperback | incl. cd | € 19,90

EETSTOORNISSEN
De lijn kwijt
Behandeling van anorexia, boulimia en obesitas

De behandeling van eetstoornissen is een groot probleem met desastreuze gevolgen.
In de uitgebreide nieuwe versie van De lijn kwijt pakt Martine Delfos de eerste versie
van dit boek op en plaatst het in wetenschappelijke kader met state of the art informatie
over eetstoornissen.
Ze beschrijft een behandeling van eetstoornissen gebaseerd op het uitgangspunt dat
aanleg een wezenlijke factor is. De consequenties van deze zienswijze zijn voor de
behandeling van anorexia geheel vernieuwend. De start van de behandeling is leren
eten. In deze tweede editie wordt de recente stand van zaken binnen de wetenschap
met betrekking tot de oorzaak, verloop en behandeling van eetstoornissen uitgebreid
beschreven en getoetst.
Bedoeld voor professionals die met mensen met eetstoornissen werken en voor de
mensen zelf om een beter inzicht in hun problematiek te krijgen.
ISBN 978 90 265 2238 3 | 200 pagina’s | 2e druk | paperback | € 19,90

Eetstoornissen van binnenuit belicht
Zie ook pagina 5.
ISBN 978 90 8850 049 7 | 192 pagina’s | paperback | e-book: 9789088504976 | € 19,90
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maakt ontwikkeling toegankelijk

Boek dr. Martine Delfos voor:
Incompany op maat

College

Themadag

Lezing

Coaching

De activiteiten van Delfos Academy worden beheerd en verzorgd door Logavak
Opleidingsgroep B.V. Logavak is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training
en Opleiding (NRTO) en ingeschreven in het register van het CRKBO.
Interesse in open inschrijving?
Kijk op www.delfosacademy.com voor de actuele data.
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DELFOS ACADEMY
Delfos Academy biedt modules, cursussen en leergangen aan, gestoeld op de brede kennis van haar naamgever,
dr. M.F. Delfos. Het gaat hierbij om deskundigheidsontwikkeling voor professionals in sociale, pedagogische en
psychologische beroepen. Belangrijke sectoren zijn onderwijs, jeugdzorg, ggz, gehandicaptenzorg, kinderopvang
en gezondheidszorg.
Vanaf 1994 verzorgt Martine Delfos naast haar therapeutische praktijk nascholing
aan psychologen, psychiaters, orthopedagogen, artsen, maatschappelijk werkers en
groepsleiders.
Als wetenschapper ontwikkelde Martine Delfos baanbrekende modellen en
theorieën op het gebied van de psychologie. De Delfos Academy heeft als doel
mensen op te leiden in deze modellen.

Ook incompany
Naast het aanbod van open inschrijving via de website, biedt de Delfos Academy
ook een breed scala aan incompanymogelijkheden. Hierbij kunt u denken aan een
op maat gemaakte opleiding, lezing, themadag, discussie, interactief werkcollege,
et cetera.
De voordelen van een incompanytraject zijn onder andere:
%
Een volledig op uw organisatie, leervraag, doelgroep afgestemde inhoud en samengesteld programma.
%
De mogelijkheid om verschillende thema’s te combineren.
%
De incompany vindt plaats op uw eigen locatie of locatie naar keuze, dit bespaart u reistijd en reiskosten.
%
De kosten per deelnemer liggen lager dan bij een open inschrijving.
%
Geen administratie en zorgen omtrent accreditatie, organisatie en certificering.

GA NU NAAR WWW.DELFOSACADEMY.COM/AANVRAAG

Bekijk het complete aanbod en uitgebreide beschrijvingen op
www.delfosacademy.com

Algemene Voorwaarden

BTW

Alle overeenkomsten en uitvoeringskwesties zijn vastgelegd in
de Algemene Voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV.
Deze zijn te vinden op de website.

Delfos Academy is vrijgesteld van het berekenen van BTW over
haar na- en bijscholingsaanbod.

Postadres
Postbus 12010, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost

Accreditatie
Het leergangaanbod is beschikbaar als her- en nascholing voor
geregistreerde beroepen en wordt ter accreditatie aangeboden
bij de specifieke registers. Deelnemers van leergangen krijgen
een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.
Delfos Academy is een initiatief van Uitgeverij SWP en Logavak
Opleidingsgroep BV.
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AANBOD SCHOLING EN LEERGANGEN
Angst en psychosomatiek
Martine Delfos ontwikkelde nieuwe modellen over angst en agressie en hun soma
tische tegenhanger psychosomatiek. Zij legt deze modellen uit en bespreekt hun
toepassing in de psychologische en psychiatrische praktijk.
Deze modellen hebben in de loop der tijd een belangrijke wetenschappelijke onder
bouwing gekregen. Deze twee samenhangende modellen zijn direct bruikbaar in de
dagelijkse praktijk, met name bij hulpverlening in het algemeen en bij therapeutisch
handelen.
Inbegrepen literatuur De schoonheid van het verschil. Waarom mannen en vrouwen verschillend én
hetzelfde zijn
Martine Delfos | Uitgeverij SWP, Amsterdam | 3 dagen

Leergang autismespectrumstoornissen
Martine Delfos bespreekt autisme aan de hand van de theorie van het socioschema.
Dit model tracht autisme van binnen uit te begrijpen en biedt niet alleen handvatten
voor diagnostiek en behandeling, maar vooral ook voor de dagelijkse praktijk van
de opvoeding. U ontwikkelt vaardigheid in het omgaan met mensen met autisme
spectrumstoornissen. De rode draad is een koppeling van de wetenschap naar de
praktijk.
Inbegrepen literatuur Een vreemde wereld. Over het autismespectrum (ASS)
Martine Delfos | Uitgeverij SWP, Amsterdam
Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief
Martine Delfos | Uitgeverij SWP, Amsterdam | 5 dagen

Communiceren met kinderen
Om echt te communiceren met kinderen gaat het om het ontwikkelen van een kindge
richte attitude. Daarvoor heeft u inzicht in de ontwikkeling van kinderen met betrek
king tot communicatie nodig en dient u inzicht te hebben in de betekenis van het vir
tuele milieu voor kinderen. Martine Delfos doceert u onder andere over de attitude en
metacommunicatie van kinderen, psychopathologie en socratische gespreksvoering.
Inbegrepen literatuur Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar
Martine Delfos | Uitgeverij SWP, Amsterdam | 4 dagen

Communiceren met pubers en adolescenten
Wilt u goed contact leggen met pubers en adolescenten dan heeft u inzicht nodig in de
puberteit als ontwikkelingsfase. Met het opdoen van kennis van gesprekstechnieken
en vaardigheid in het communiceren met adolescenten over moeilijke onderwerpen,
ontwikkelt u een juiste basisattitude in communicatie met adolescenten.
Inbegrepen literatuur Ik heb ook wat te vertellen. Communiceren met pubers en adolescenten
Martine Delfos | Uitgeverij SWP, Amsterdam | 4 dagen

www.delfosacademy.com |
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AANBOD SCHOLING EN LEERGANGEN
ZIE VOOR ACCREDITATIES DE WEBSITE
Grafische dossieranalyse
De traditionele cliëntendossiers geven een selectieve weergave en bevatten vaak
het perspectief van de hulpverlener. Voor de diagnostische praktijk ontwikkelde dr.
Martine Delfos een grafische werkwijze om het leven van een kind/jongere/volwassene
in beeld te brengen. Middels deze werkwijze wordt in één oogopslag het leven van een
cliënt in beeld gebracht en worden de gaten in het dossier zichtbaar. Een extra voordeel
is dat het ordenen en visualiseren voor de cliënt een therapeutisch effect kan hebben.
Omgekeerd kan de hulpverlener de precieze, objectieve ordening ook gebruiken om de
situatie vanuit het perspectief van de cliënt te bekijken.
Inbegrepen literatuur Grafische Dossieranalyse. Een leven in beeld
Martine Delfos | Uitgeverij SWP, Amsterdam | 1 dag

Ontwikkelingspsychologie van pubers
Deze cursus geeft een beeld van de ‘normale’ ontwikkeling van de puber en adoles
cent. Daarbij wordt een sociaal en biopsychologisch kader gehanteerd met recente
inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. De stand van zaken met betrekking tot de
kennis over de ontwikkeling van jongeren en de opvoeding zoals hechting, rijping van
het centrale zenuwstelsel, ontwikkeling van de sociale en psychologische identiteit,
opvoedingsstijlen en verschillen tussen jongens en meisjes komen aan bod. Hierbij is
ook aandacht voor de culturele invloed.
Inbegrepen literatuur Pubers en adolescenten. Biologisch, psychologisch en pedagogisch
Martine Delfos | Uitgeverij SWP, Amsterdam | 4 dagen

Trauma in ontwikkelingsperspectief
Trauma heeft verstrekkende gevolgen. Deze kunnen positief zijn: een trauma kan een
wake-up call zijn of de weerbaarheid verhogen. Maar het kan ook schadelijke gevolgen
hebben, die het dagelijks functioneren belemmeren. Voor kinderen betekent trauma
zelfs dat ze erdoor gevormd worden.
In deze leergang wordt een (wereldwijd) geheel nieuw inzicht in trauma gepresenteerd.
Dit inzicht wordt door internationale deskundigen met enthousiasme omarmd. Het
nieuwe model heeft vergaande gevolgen voor diagnostiek en behandeling. Martine
Delfos legt graag het model uit en bespreekt criteria voor behandeling, zodat u het
model toe kan passen in de dagelijkse praktijk.
Inbegrepen literatuur Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief
Martine Delfos | Uitgeverij SWP, Amsterdam | 4 dagen
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AUTISME
Autisme ontrafelen
Introductie over autisme met het Socioschema

Martine Delfos presenteert een korte introductie over autisme. Het is vaak moeilijk
om autisme te begrijpen. Een van de verwarrende factoren is het gebrek aan verschil
maken tussen autisme en autistisch gedrag dat door omstandigheden kan worden
veroorzaakt, zoals verwaarlozing of ernstige trauma’s. Delfos introduceert de theorie van
het Socioschema met de MAS1P (Mental Age Spectrum within 1 Person). De heldere
beschrijving en het gebruik van vele voorbeelden maken het boek zeer leesbaar zonder
grondige wetenschappelijk bodem te verliezen.
ISBN 978 90 8850 727 4 | 128 pagina’s | € 18,90

Unravelling Autism
Introduction to Autism with the Socioscheme

Martine Delfos presents a brief introduction in autism. Often it is difficult to understand
autism. Some of the confusion with respect to autism comes from the lack of distinction
between what autism is and circumstances that can foster autistic behaviour, such as
neglect or severe trauma. Delfos introduces the theory of the Socioscheme and the
MAS1P (Mental Age Spectrum within 1 Person). The clear description and the use of
many examples make this book readable without losing scientific and solid ground.
ISBN 978 90 8850 728 1 | 128 pagina’s | e-book: 9789088507342 | € 18,90

Een vreemde wereld

10 e DRUK!

Over het autismespectrum (ASS)
Voor ouders, partners, hulpverleners, wetenschappers en de mensen zelf

In Een vreemde wereld beschrijft Martine Delfos op heldere en inzichtelijke wijze
wat autisme behelst voor het hele spectrum met extra aandacht voor het syndroom
van Asperger. Martine Delfos schetst een omvattend beeld waarin alle aspecten van
autismespectrumstoornissen in één verklarend model ondergebracht zijn, van het
‘niet begrijpen van grapjes’, gebrek aan tijdsbesef, obsessies tot en met de ‘behoefte
alles hetzelfde te houden en geen veranderingen te accepteren’. Daarbij ordent zij
alle vormen door het onderscheid te maken tussen autisme, Quasi Autistisch Patroon
(QAP) en Autistic Behavior Induced by a Medical Condition (ABIM). Zij introduceert als
basisbegrip het Socioschema. Dit Socioschema behelst de bewuste en onbewuste
kennis van zichzelf, hoe men in de wereld staat en hoe men in relatie tot anderen staat.
De wijze waarop zich dat bij mensen met ASS ontwikkelt, heeft de MAS1P tot gevolg,
de regenboog aan mentale leeftijden binnen één persoon.
Een vreemde wereld biedt tegelijk een stand van zaken van de wetenschap, omdat er in
elke druk recent wetenschappelijk onderzoek wordt verwerkt.
ISBN 978 90 8850 802 8 | 464 pagina’s | 10e herziene druk | paperback | € 39,90
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Wondering about the World
About Autism Spectrum Conditions

Wondering about the World is an impressive, comprehensive, highly readable and
much needed guide to autistic spectrum conditions. Autism is presented from a new
biopsychological perspective which is supported by the latest research. Delfos’ theory
of the Socioscheme alongside the MAS1P, the broad ‘Mental Age Spectrum within 1
Person’, is widely embraced by people with autism conditions and their families and
carers, and is gaining international recognition. This book is both an accessible resource
for parents and an important textbook for students and professionals.
ISBN 978 90 8850 660 4 | 424 pagina’s | paperback | e-book: 9789088506611 | € 39,50

Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief
Martine Delfos & Norbert Groot
Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief is gericht op de praktische toepassing
van de MAS1P (de Mental Age Spectrum within 1 Person), de regenboog aan leeftijden
binnen ieder mens met autisme. De ervaringen zijn verwerkt van de auteurs in
Nederland, Ecuador en Bosnië-Herzegovina. Opvallend daarbij is de grote overeenkomst
van ervaringen in de verschillende landen.
ISBN 978 90 8850 691 8 | 256 pagina’s | 4e druk | paperback | € 29,50

Autismo desde una perspectiva de desarrollo
Martine Delfos & Norbert Groot
Spaanse vertaling van Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief
ISBN 978 90 8850 586 7 | 256 pagina’s | paperback | e-book: 9789088506635 | € 29,50

Autism: The Socioscheme and the MAS1P
In this book Martine Delfos describes the Socioscheme and the MAS1P. The character
of autism as a delayed and accelerated development at the same time is precised in the
atypical development instead of defect or disability. She unravels the difference between
autism and autistic behavior.
The developmental perspective on, for instance language, is extensively explained with
its consequences for daily practice.
ISBN 978 90 8850 477 8 | paperback | € 29,50
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Autisme op school
(Deel 1: basisonderwijs/primair onderwijs)
In Autisme op school, basisonderwijs/primair onderwijs wordt beschreven wat autisme
en ASS (autismespectrumstoornissen) inhouden. De theorie wordt geïllustreerd aan
de hand van voorbeelden van kinderen in de basisschoolleeftijd. De consequenties van
de theorie voor het onderwijs worden verduidelijkt door voorbeelden van de dagelijkse
praktijk in het basisonderwijs. Dit zowel in onderwijskundige zin als in de zin van sociaal
functioneren op school.
ISBN 978 90 8850 443 3 | 96 pagina’s | 3e gewijzigde druk | paperback | € 12,50

Autisme op school
(Deel 2: voortgezet onderwijs/secundair onderwijs)
In Autisme op school, voortgezet onderwijs/secundair onderwijs wordt beschreven
wat autisme en ASS (autismespectrumstoornissen) inhouden. De theorie wordt
geïllustreerd aan de hand van voorbeelden van jongeren in de middelbare schoolleeftijd.
De consequenties van de theorie voor het onderwijs worden verduidelijkt door
voorbeelden van de dagelijkse praktijk in het middelbaar onderwijs. Dit zowel in
onderwijskundige zin als in de zin van sociaal functioneren op school.
ISBN 978 90 8850 444 0 | 96 pagina’s | 3e gewijzigde druk | paperback | € 12,50

SEKSE: VERSCHILLEN ÉN OVEREENKOMSTEN
De schoonheid van het verschil
Waarom mannen en vrouwen verschillend én hetzelfde zijn

De Schoonheid van het verschil wordt beschouwd als Delfos’ belangrijkste werk.
Martine Delfos presenteert een geheel nieuw, baanbrekend, omvattend kader
van mannen en vrouwen. Overeenkomsten én verschillen worden in een nieuw
evolutionair, biologisch, cultureel en psychologisch kader geplaatst.
De lezer krijgt een diepgaand inzicht in de wijze waarop mannen en vrouwen
functioneren en de betekenis daarvan voor het aangaan van relaties. Het boek geeft
houvast in het begrijpen van relaties tussen mannen en vrouwen, sekseverschillen
en gender. Hierdoor ontstaat respect voor de eigenheid van mensen en wordt de
omvang én het noodzakelijke van de overeenkomsten zichtbaar.
Prof. Willem Koops: Geweldig leesbaar, tegelijk wetenschappelijk echt aan de maat.
Een wel zeer zeldzame combinatie.
ISBN 978 90 8850 844 8 | 368 pagina’s | 6e heziene druk | paperback | € 34,90
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OPVOEDINGSONDERSTEUNING
Hulp aan zeer jonge ouders
Van methode tot bejegening

Hulp aan zeer jonge ouders focust op de begeleiding van tienerouders en zeer jonge
ouders. Als verzorger en opvoeder van een kind moeten deze adolescenten een
versnelde ontwikkeling meemaken van puber naar volwassen ouder. In de hulp
verleningspraktijk slaan de nieuwe ideeën over begeleiding aan. Zeer jonge ouders
gedragen zich veel volwassener dan velen verwachtten. Bejegening blijkt belangrijk:
ze serieus nemen, naar ze luisteren, niet preken, maar hersens op ‘aan’ zetten.
Martine Delfos presenteert de wetenschappelijke kennis op het gebied van zeer
jonge ouders en beschrijft het belang van een juiste bejegening. Op genuanceerde en
toegankelijke wijze laat ze zien wat de adolescentieperiode betekent en hoe we zeer
jonge ouders kunnen bijstaan in plaats van hun leven te verzwaren via vooroordelen en
verkeerd aansluiten.
ISBN 978 90 8850 024 4 | 120 pagina’s | paperback | € 14,90

Het maakbare kind
Opvoeding als (ver)gissing

We gebruiken de opvoeding als instrument om van het kind te maken wat we zouden
willen dat het wordt. Maar hoe maakbaar is het kind eigenlijk? En wat is opvoeding
eigenlijk? Het manifest van Martine Delfos over de huidige tijd en opvoeding.
ISBN 978 90 6665 780 9 | 56 pagina’s | 2e druk | paperback | € 8,40

(Pleeg)kinderen en vreemd gedrag!?
Afwijkend gedrag bij jongeren en kinderen in 13 thema’s
Onder redactie van Martine Delfos

Kinderen kunnen vreemd gedrag vertonen. Wanneer een kind als pleegkind een gezin
binnenkomt, is het vaak moeilijk om zijn of haar gedrag te plaatsen. Heeft het kind een
stoornis, komt het door zijn of haar levensgeschiedenis of is het een reactie op pleegkind
zijn? Door het te begrijpen, wordt het gedrag als minder vreemd ervaren en wordt het
hanteerbaar.
Vooraanstaande Nederlandse deskundigen en ervaringsdeskundigen laten in
dit boek hun licht schijnen op onder meer: pleegangst, Martine Delfos; adoptie,
Rene Hoksbergen; loyaliteit, Else-Marie van den Eerenbeemt en Nelly Bakhuizen;
afstammingsonrust, Mark Meerum Terwogt; gehechtheid, Mirjam Oosterman en
Carlo Schuengel; rouwen, Riet Fiddelaers-Jaspers; seksueel misbruik, Francien Lamers.
ISBN 978 90 8850 051 0 | 168 pagina’s | 2e herziene druk | paperback | € 19,90
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KINDERBOEKEN (MET EEN BOODSCHAP)
De kleine prins
Antoine de Saint-Exupéry
Vertaald en bewerkt door Martine Delfos.
Het magische boek van Antoine de Saint-Exupéry, De kleine prins, is op de Bijbel na het
meest vertaalde boek ter wereld. Terecht. Hij beschreef de spanning tussen de wereld
van het kind en die van de volwassene. Hij kon zich verplaatsen in een vierjarige op een
wijze die nog steeds weinigen gegeven is.
Voor iedereen die met kinderen en jongeren werkt in alle opzichten niet alleen een mooi,
maar ook een leerzaam boek. Over het belang van contact, over het recht gerespecteerd
te worden als je lastig gedrag hebt, over de zorgvuldigheid hoe een contact opgebouwd
moet worden. Over het recht om ook als kind vragen beantwoord te krijgen, over het
recht op verdriet en over de nutteloosheid van een bestaan zonder verbintenis met
een ander. Maar vooral over de aandacht en het geduld die het opbouwen van contact
vereist.
ISBN 978 90 8850 671 0 | 64 pagina’s | gebonden | € 14,90

Ivar, de verschrikkelijke koning
Illustraties: Paula Gerritsen
Er was eens een prinsje dat vreselijk verwend was. De koning en koningin waren zo
blij met hem dat hij alles kreeg wat hij wilde. Zo werd zijn leven heel saai, want hij had
alles al. De prins werd heel humeurig en toen hij koning was ging dat niet over. Zijn volk
vond hem niet zo leuk. Hij bedacht een plan: een heel mooie kathedraal laten bouwen.
Maar dat pakte heel anders uit dan hij gedacht had. Gelukkig kwam er iemand die een
oplossing had!
ISBN 978 90 8560 674 1 | 36 pagina’s | gebonden | € 16,90 | Blader hier door het boek

Jaha, ze is liehief!
Over de geboorte van een broertje of zusje
Illustraties: Sandra Klaassen

Een broertje of zusje erbij is leuk! Je ouders zijn ook dolenthousiast. Maar of het voor
jou altijd zo leuk is, zo’n aandacht vrager... Met tips voor ouders hoe om te gaan met
jaloezie bij de geboorte van een broertje of zusje.
ISBN 978 90 8560 526 3 | 48 pagina’s | gebonden | € 13,90 | Blader hier door het boek
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THERAPEUTISCHE KINDERBOEKEN
VOOR EN OVER AUTISME
De wereld van Luuk
Over autisme
Illustraties: Sjeng Schupp

Luuk is slim en heeft heel mooie verzamelingen, maar hij wil ook wel eens met vriendjes
spelen. Hij weet niet hoe dat moet. Als hij zich aan moet kleden, vergeet hij altijd weer
waar hij mee bezig is. Zijn vader en moeder begrijpen hem gelukkig wel. Luuk heeft
autisme en daar moet je rekening mee houden.
De wereld van Luuk is een therapeutisch verhaal voor kinderen van ongeveer 6 tot 10
jaar. Het is bedoeld voor kinderen die een autismespectrumstoornis hebben. Het kan
ook als voorlichtingsboek gebruikt worden (bijvoorbeeld op school) om leeftijdgenoten
duidelijk te maken wat autisme is en hoe je ermee om kunt gaan. Dit boek is een
hulpmiddel om de problematiek uit te leggen en bespreekbaar te maken.
ISBN 978 90 8560 513 3 | 40 pagina’s | 6e druk | gebonden | € 12,50

Ik wil mijn ouders niet verliezen
Over de angst van opgroeiende mensen met een autismestoornis om
ouders te moeten missen
Illustraties: Isabelle Geeraerts

In Ik wil mijn ouders niet verliezen wordt het moeilijke onderwerp besproken van de
angst die kinderen met autisme kunnen hebben om je ouders te verliezen omdat ze
steeds ouder worden. Een angst die ook de ouders delen, die zich zorgen maken hoe
het dan met hun kind moet: wie zal er voor ze zorgen, ze zo goed en liefdevol helpen als
de ouders zelf? Het is een therapeutisch kinderboek waarin het kind Elsa opgroeit tot
volwassene en in de knoop komt met haar angst.
ISBN 978 90 8850 100 5 | 24 pagina’s | geniet | € 7,50
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THERAPEUTISCHE KINDERVERHALEN
(VANAF 4 JAAR)

Deze serie therapeutische kinderboeken bespreekt in ieder deel een specifiek probleem. Via tekst legt Martine
Delfos het probleem helder en leeftijdsadequaat uit; de bijgaande tekeningen illustreren situaties en vooral emoties.
Volwassenen krijgen tevens uitleg over wat het onderwerp voor kinderen betekent en hoe de betreffende problematiek
bespreekbaar wordt gemaakt.
De illustraties zijn allen van Sjeng Schupp, uitgezonderd Ik wil mijn ouders niet verliezen en Couscous en kniekousen
die geïllustreerd zijn door Isabelle Geeraerts.

De wereld van Luuk

Sanne

Over autisme

Over mishandeling en het
ontwikkelen van een negatief
zelfbeeld

ISBN 978 90 8560 513 3 | 40 pagina’s
6e druk | gebonden | € 12,50

ISBN 978 90 8560 680 2 | 36 pagina’s
4e druk | gebonden | € 12,50

Ze vinden me druk

Van alles twee

Over drukke kinderen en ADHD

Over de betekenis van
echtscheiding voor jonge
kinderen

ISBN 978 90 8560 502 7 | 44 pagina’s
6e druk | gebonden | € 12,50

ISBN 978 90 8560 504 1 | 36 pagina’s
9e druk | gebonden | € 12,50

Merel is bang

Blijf van me af

Over angst
ISBN 978 90 8560 514 0 | 32 pagina’s

Over seksueel misbruik
bij jongens

3e druk | gebonden | € 12,50

ISBN 978 90 8560 612 3 | 32 pagina’s
4e druk | gebonden | € 12,50

Oline, het olifantje

Blijf van me af

Over opgroeien met verslaafde
ouders

Over seksueel misbruik
bij meisjes

ISBN 978 90 8560 652 9 | 36 pagina’s

ISBN 978 90 8560 531 7 | 36 pagina’s

4e druk | gebonden | € 12,50

4e druk | gebonden | € 12,50
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Dood is niet gewoon

Maartje de suikerheldin

Over de dood van een ouder
ISBN 978 90 8560 532 4 | 40 pagina’s

Over diabetes mellitus,
suikerziekte

5e druk | gebonden | € 12,50

ISBN 978 90 8560 509 6 | 36 pagina’s
2e druk | gebonden | € 12,50

Pip
Over opgroeien met ouders met
psychiatrische problematiek

Witstipje en Fleur/Ronald
en Muis

ISBN 978 90 8560 503 4 | 36 pagina’s

Over allergie en de anafylactische
reactie

3e druk | gebonden | € 12,50

ISBN 978 90 8560 525 6 | 60 pagina’s
gebonden | € 17,50

Patja, de gevlekte panda

Vogel

Over adoptie en
pleeggezinplaatsing

Over omgaan met leeftijdgenoten

ISBN 978 90 8560 588 1 | 36 pagina’s

4e druk | gebonden | € 12,50

ISBN 978 90 8560 592 8 | 32 pagina’s

5e druk | gebonden | € 12,50

Aletta en de giraf

Lotte en de beer

Van gewoon naar speciaal of
buitengewoon onderwijs

Voor kinderen die niet makkelijk
praten

ISBN 978 90 8560 533 1 | 40 pagina’s

ISBN 978 90 8560 663 5 | 32 pagina’s

2e druk | gebonden | € 12,50

2e druk | gebonden | € 12,50

Ik ga naar papa!

Couscous en kniekousen

Over ouders in de gevangenis

Illustraties: Isabelle Geeraerts
Over opgroeien met een ouder
die verstandelijk beperkt is

ISBN 978 90 8560 560 7 | 48 pagina’s
2e druk | gebonden | € 12,50

ISBN 978 90 8560 569 0 | 28 pagina’s
gebonden | € 14,90

Het is niet leuk!
Over kinderen die andere
kinderen seksueel misbruiken
ISBN 978 90 8560 613 0 | 24 pagina’s
4e druk | gebonden | € 12,50
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HET VIRTUELE MILIEU & GAMING
In 80 dagen de virtuele wereld rond
Delfos beschrijft wetenschap en praktijk, opvoeding en onderwijs, binnen- en buitenland,
van Hengelo tot Sarajevo. Ze staat stil bij de noodzaak voor de cultuuromslag in het
onderwijs van kennisverwerving naar kennisverwerking. Het belangrijkste in dit boek
is misschien haar inspanning om de kennis van ontwikkelingspsychologie en de kennis
van het virtuele milieu samen te brengen in een uitgebreid overzicht hoe en waarom om
te gaan met het virtuele milieu in het opgroeien van kinderen. Ze beschreef daarbij tien
fasen van geboorte tot volwassenheid.
Bij het boek is een uitvoerige website met materiaal en filmpjes beschikbaar, kijk op:
www.80dagenwereldrond.nl.
ISBN 978 90 8850 380 1 | 136 pagina’s | 2e druk | e-book: 9789088503849 | paperback | € 17,90

Virtuele Ontwikkeling van de Jeugd
De jeugd groeit op in een nieuwe, fascinerende wereld. Het virtuele milieu bestaat uit tv,
mobieltjes, computer, internet, gaming, iPods en zo verder de toekomst in. Het is voor
kinderen niet een instrument maar een lééfwereld, waar ze recht hebben om zich vrijuit
te ontplooien. Daarvoor is nodig dat ze ook daar opgevoed worden, zoals overal elders.
Wat zijn de specifieke dingen waar we rekening mee moeten houden bij de ontwikkeling
van kinderen in deze nieuwe leefwereld? Volwassenen hebben antwoorden nodig om er
voor hun kinderen te kunnen zijn, want deze generatie ouders kan niet teruggrijpen op
de ervaring vanuit hun eigen opgroeien, ook omdat de virtuele wereld steeds verandert.
ISBN 978 90 6665 990 2 | 64 pagina’s | 2e druk | paperback | € 8,90
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fac

Delfos Academy is een initiatief van Uitgeverij SWP en Logavak Opleidingsgroep BV.

maakt ontwikkeling toegankelijk
Inhoudelijk biedt Delfos Academy op maat gemaakte incompany opleidingen, modules, cursussen en
leergangen aan, gestoeld op de brede kennisbasis van haar naamgever, dr. M.F. Delfos. Het gaat hierbij
om deskundigheidsontwikkeling voor professionals in sociale, pedagogische en psychologische beroepen.
Het aanbod richt zich onder andere op de volgende onderwerpen:
•
•
•

Autisme
Angst en psychosomatiek
Ontwikkelingspsychologie

•
•
•

Hechtingsproblematiek
Grafische dossieranalyse
Trauma

•

Communiceren met kinderen,
pubers en adolescenten

u specifieke
opleidingsbehoeften?
Neem dan contact met ons op en vraag om een offerte.
DeHeeft
activiteiten
van Delfos
Academy worden beheerd
en verzorgd door de Logavak Opleidingsgroep B.V.
Logavak is aangesloten bij de Nederlandse Raad
voor Training en Opleiding (NTRO) en ingeschreven
in het register van het CRKBO.

Postadres: Postbus 12010, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost
Bezoekadres: Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE Utrecht
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