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In het ondewijs manifesteren zich ongelijkheden op basis van verschillen die niet relevant zouden mogen zijn (sekse, etniciteit, sociaaleconomische status). Deze ongelijkheden beînvloeden de verders schoolloopbaan, de latere tewerkstelling en in feite het hele leven van het
individu. Reeds tientallen jaren proberen overheden in diverse landen het blivende en hardnekkige probleem van ongelijkheid in het
onderwijs aan te pakken. Ook in Vlaandern is de aandacht voor deze problematiek al geruime tijd aanwezig. In deze publicatie wordt een
beeld geschetst van hoe beleidsmakers in Vlaanderen ongelijkheden in het onderwijs benaderen.
Winnaar Best Nonfiction Award Goodreads 2019Heb je ooit het gevoel gehad dat je niet volledig durft te zijn wie je bent? Dat je meer in je
mars hebt, maar bang bent om te falen, het niet goed genoeg te doen of om te worden aangesproken op je ambitie?Girl, Stop Apologizing is
jouw wake-upcall! Vrouwen hebben geleerd zichzelf te zien in functie van anderen: als partner, moeder, dochter of vriendin. Daarom zijn
velen van ons vergeten wie we écht zijn en wat ons talent is. Rachel Hollis toont hoe we onze hoop, verlangens en doelstellingen kunnen
leren her- en erkennen. Ze benoemt de excuses en valkuilen die ons belemmeren, en de vaardigheden en houding die nodig zijn voor groei,
vertrouwen en de best mogelijke versie van onszelf.Over Girl, Stop Apologizing'Hét boek voor iedereen die wil stoppen met het verzinnen
van excuses en aan de slag wil met zijn dromen.' - Glamour
Het nieuwe, hartverscheurende boek van de auteur van De tatoeëerder van Auschwitz Cilka Klein is pas zestien als ze in 1942 per trein naar
Auschwitz-Birkenau wordt gebracht. Ze springt in het oog bij kampcommandant Schwarzhuber en hij dwingt haar zijn liefje te worden. Als
enige vrouw in het concentratiekamp mag zij haar lange haar behouden. Maar na de bevrijding wordt ze hierdoor gezien als collaborateur en
naar een werkkamp in Siberië verbannen. Weer zit ze op een trein. Weer moet ze talloze onmenselijke handelingen doorstaan. En weer
blijven de ogen van een kampbewaarder te lang op haar rusten… Het meisje dat twee kampen overleefde is gebaseerd op het waargebeurde
levensverhaal van Cilka Klein. Het is een roman over hoop en overleven. Cilka vindt steeds weer de kracht om zichzelf staande te houden,
ook al wordt ze dagelijks met de dood geconfronteerd. En wanneer ze een onbekende man, Aleksandr, verpleegt, ontdekt Cilka dat er
ondanks alles ruimte in haar hart is voor liefde.

In Denk als een monnik zet Jay Shetty de abstracte en diepgaande lessen uit de hindoetraditie om in praktische
adviezen die je kunt toepassen om stress te verminderen, je relaties te verbeteren en je verborgen krachten te
identificeren. Dit boek bewijst dat iedereen kan – en móét – denken als een monnik. Het is bewezen dat je je geest kunt
trainen, en van wie kun je dat beter leren dan van een echte expert: de monnik? Jay Shetty vertrok op zijn
tweeëntwintigste naar India om daar drie jaar als monnik te leven. Sindsdien is hij op een missie om zijn spirituele
inzichten op een toegankelijke manier te delen. Zijn video’s zijn meer dan 5 miljard keer bekeken, en zijn podcast On
Purpose is de meest beluisterde health-podcast ter wereld.
Rachel Joyce (Londen, 1962) begon haar carrière als actrice en speelde bij de Royal Shakespeare Company en het
Royal National Theatre. Daarna werkte ze twintig jaar bij de radio, waarvoor ze hoorspelen en documentaires schreef. Ze
woont in Gloucestershire met haar man en vier kinderen. De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry is haar eerste roman,
waarvan de rechten al voor verschijnen aan dertig landen werden verkocht.
‘With the Beatles’ van Haruki Murakami gaat over een naamloze, oudere verteller die terug denkt aan twee bepalende
liefdes uit zijn jeugd – de ene niet meer dan een obsessie, de andere een belangrijke leerschool. ‘Er zijn mensen die
stellen dat de periode waarin popsongs het diepst binnenkomen en je het meest vervullen, de gelukkigste tijd van een
mensenleven is. Misschien is dat zo. Misschien ook niet.’
In een sluis van het Götakanaal wordt het lijk van een jonge vrouw aangetroffen. Wie was zij? Niemand kent haar en ze
wordt door niemand als vermist opgegeven. De zaak lijkt onoplosbaar, maar inspecteur Martin Beck geeft het niet op en
komt de dader langzaam maar zeker op het spoor. De vrouw in het Götakanaal is het eerste deel van de spraakmakende
reeks rond inspecteur Martin Beck.
DWDD-BOEK VAN DE MAAND NOVEMBER 2014 Dat de middeleeuwen geen lege donkerte tussen het Romeinse Rijk en de renaissance
waren, wisten we al langer. Maar nooit slaagde iemand erin het rijke middeleeuwse leven zo dichtbij te brengen als Michael Pye. Hij beschrijft
hoe volkeren rond de Noordzee de eerste grote stappen zetten richting ons hedendaagse monetaire systeem, een rechtvaardige justitie, de
moderne wetenschap, een opener visie op liefde en seks. Door overzees contact konden deze ideeën zich verspreiden en kreeg de NoordEuropese identiteit definitief vorm. Pye, gerenommeerd historicus en verteller pur sang, laat ons kennismaken met Vlaamse vissers en
Nederlandse ambachtslui, Vikings en artiesten, spionnen en ondernemende hanzeaten. Aan de hand van een ontzaglijk aantal bronnen
beschrijft hij hun smaken, ziektes, technologie, mode enzovoort. Aan de rand van de wereld is een ronduit magnifiek boek over duizend
wervelende jaren.
Het nieuwe boek van bestsellerauteur Mark Manson van de De edele kunst van not giving a f*ck over (het ontbreken van) hoop Het nieuwe
boek van bestsellerauteur Mark Manson van De edele kunst van not giving a f*ck. We leven in een interessant tijdperk. Ogenschijnlijk lijken
we alles goed voor elkaar te hebben: we zijn welvarender, vrijer en ontwikkelder dan ooit. Aan de andere kant is alles gewoon ontzettend
f*cked – de aarde wordt warmer, regeringen falen, de economie stort in en iedereen voelt zich voortdurend beledigd op Twitter. Op dit
moment in de geschiedenis, met toegang tot technologie, onderwijs en communicatie waar onze voorouders alleen maar van konden
dromen, worden we overspoeld door een gevoel van algemene hopeloosheid. Waar het in Mark Mansons eerste boek vooral ging over de
onvermijdelijke fouten in ieder individu, gaat het in Alles is f*cked over de eindeloze rampen in de wereld om ons heen. Hij kijkt naar onze
relaties met geld, entertainment, internet; en hoe een teveel aan iets goeds ons alleen maar miserabeler maakt. Hij tart openlijk onze
definities van politiek, religie, geluk, vrijheid en zelfs van hoop. Op de typische Manson-manier, scherp en met humor, daagt hij ons uit om
eerlijker tegen onszelf te zijn en verbinding te maken met de wereld op manieren die we zelf waarschijnlijk nog niet hadden bedacht. Alles is
f*cked is het belangrijkste boek van deze tijd.
Met zijn scherpe denken veranderde Ludwig Wittgenstein (1889-1951) de koers van de twintigste eeuw voorgoed. Dat laat de Britse filosoof
Ray Monk zien in zijn veel geprezen biografie, die inmiddels de status van een klassieker heeft. Monk bestudeerde hiervoor niet alleen de
geschriften en correspondentie van Wittgenstein; hij sprak ook met zijn vrienden, familie en studenten. Een fascinerend portret van een
onontkoombaar denker.
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I always get my sin is een vermakelijke bloemlezing van fouten die Nederlanders maken als zij Engels spreken. I do not
want to fall with the door in house Het geeft een hilarisch beeld van het taalgebruik van onze Nederlandse ministers,
state secretaries en top hotemetotes. How do you do and how do you do your wife? I always get my sin is samengesteld
door Maarten H. Rijkens. Als directeur bij Heineken heeft hij jarenlang te maken gehad met Nederlanders die Engels
spreken. We have to look further than our nose is long may i thank your cock for the lovely dinner? Rijkens: I believe we
should all be interesting in this subject and hopely you will enjoy it just as much as I do. Please deal it out on some
friendly undertakers, because it is clear that it can so not longer.
Praktische taalcursus.
In Geluk staat je goed vertelt Tina Turner openhartig over haar eigen spirituele ontdekkingsreis en hoe deze tot
persoonlijke groei, enorme succes en vooral intense geluk leidde. In Geluk staat je goed vertelt Tina Turner openhartig
over haar eigen spirituele ontdekkingsreis en hoe deze tot persoonlijke groei, enorme succes en vooral intense geluk
leidde. In deze intieme vertelling deelt Tina de inzichten die haar leven veranderden en hoe het boeddhisme haar steun
en toeverlaat werd. Tegelijkertijd inspireert ze de lezer aan de hand van tijdloze principes uit het boeddhisme zelf ook
geluk te omarmen – iets dat voor iedereen ongeacht hun omstandigheden mogelijk is. Tina Turner worden we misschien
nooit – maar met deze krachtige inzichten kunnen we wel net zo stralend in het leven staan als zij. Tina Turner bewijst in
dit boek dat ze veel meer dan een rockster is. Ze is een inspiratie die laat zien dat geluk van iedereen is.
Vierendertig jaar heeft de Italiaan Fabrizio Collini als monteur bij Mercedes-Benz gewerkt. Altijd even onopvallend en
correct. Tot hij in een Berlijns luxehotel een oude man vermoordt. Zonder reden, zo lijkt het. De jonge advocaat Caspar
Leinen krijgt de verdediging toegewezen. Wat op het eerste gezicht een veelbelovende carrièrekans lijkt, verandert in
een nachtmerrie als hij hoort wie het slachtoffer is. De dode, een vooraanstaand Duits industrieel, is de grootvader van
zijn beste vriend. In zijn herinnering een vriendelijke, zachtaardige man. Leinen probeert de daad te begrijpen.
Tevergeefs, want Collini bekent weliswaar de moord, maar over zijn motief zwijgt hij. En zo moet Leinen een man
verdedigen die niet verdedigd wil worden. De zaak lijkt hopeloos, maar dan stuit hij op een duister hoofdstuk in de Duitse
rechtsgeschiedenis
Korte essays over taal en moderne dichters
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