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Jan Geurtz, bekend van de bestsellers De opluchting en De verslaving voorbij, laat in zijn nieuwste boek zien dat de crisis in de
opvoedkunde, maar vooral ook in de dagelijkse praktijk van het opvoeden, veroorzaakt wordt door een fundamentele fout in ons
basisprincipe van het opvoeden. Terwijl we ons als ouders verantwoordelijk voelen voor het latere levensgeluk van onze kinderen, zijn we
juist bezig hun huidige en toekomstige geluk te dwarsbomen. Het einde van de opvoeding confronteert ouders met het fatale
mechanisme om hun eigen jeugdproblemen te corrigeren in de opvoeding van hun kinderen, waarmee ze op een dieper niveau hun
blokkades en beknellingen juist aan de volgende generatie overdragen. Met veel praktijkvoorbeelden en humor laat Jan Geurtz zien dat er
een totaal andere manier van ` opvoeden van kinderen mogelijk is. Het einde van de opvoeding is bedoeld voor ouders en beroepsopvoeders, maar ook voor oudere kinderen, en eigenlijk voor iedereen die nog weleens hinder ondervindt van zijn eigen opvoeding. En
ondervinden we dat niet allemaal?
Einde van de opvoeding
Het onafscheidelijk verband van onderwijs en opvoeding
Nederlandsch tijdschrift voor onderwys en opvoeding, inzonderheid ten dienste van ouders, onderwijzers en de plaatselijke commissien
van toevoorzigt op het onderwijs
Over de opvoeding der kinderen voor christelijke ouders en opvoeders
Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk
der Nederlanden, voor den jare ...
Algemeen magazijn voor onderwijs en opvoeding
In Addicted to Love, Jan Geurtz clearly demonstrates how our search for love and approval stems from a fundamental selfrejection. We try to compensate for this by seeking other people’s appreciation. But this is counterproductive: it actually
makes us more insecure and therefore increasingly dependent. This creates an addiction to love, approval and the security
of a relationship. As a result, most romantic relationships eventually fail, or – perhaps even worse – are reduced to dreary
co-existence with little room for growth and happiness. With humour and practical examples, Jan Geurtz shows a way out
of this vicious circle. Once we have let go of self-rejection, we find that our painful emotions, and also our sexual desires,
are the gateway to a state of being that is completely free of restriction and dependence, and is filled with love and clarity
– with or without a relationship. Jan Geurtz has written several books on addictions, including the bestseller Quit Smoking
in One Day. He studied remedial pedagogy, education sciences and philosophy of science, and is inspired by Buddhism.
Tafreel van de zeden, opvoeding, geleerdheid, smaak, en verlichting in het voormalig gewest van Holland, aan het einde
der agttiende eeuw
A. H. Niemeyer's grondbeginselen van opvoeding en onderwijs verkort voor ouders en onderwijzers, naar F. Stiller
Antwoord op de vraage: Welke wijze van opvoeding is de meest verkiezelijke? eene publicque of eene huizelijke? Welke
zijn de Voordeelen en Gebreken van die beiden? Is er eene wijze van Opvoeding, welke de Voordeelen van beiden, met
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uitsluiting van derzelver Nadeelen, bevat
Goede raad aan moeders, over de gewigtigste onderwerpen van de natuurlijke opvoeding der kinderen, in de eerste jaaren
Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voor-namelijk met betrekking tot de lagere scholen in
Holland
Vormingsmoeheid-einde of kentering?

De Nederlandse achttiende eeuw staat bekend als de eeuw van pedagogische vernieuwing. Vooral de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
geniet in dit opzicht een goede reputatie. Minder bekend is dat het Nut haar succes dankt aan een decennialange voorafgaande discussie over
misstanden in opvoeding en onderwijs en de mogelijkheden deze te verbeteren. Aan de hand van een grote hoeveelheid bronnenmateriaal,
brengt Los deze discussie in beeld. In haar studie wil zij laten zien dat de kritiek op opvoeding en onderwijs de motor was achter de
ontwikkeling van een nieuwe notie van burgerschap die een goede opvoeding voor alle kinderen uit alle standen noodzakelijk maakte. Dit werd
de basis voor de onderwijshervormingen van het einde van de achttiende eeuw.
uitgesproken op den 10en van oogstmaand [...] 1813
een boek voor meisjes, ter beschaving van haar verstand en hart
De Silesische Robinson, behelzende deszelfs geboorte, opvoeding, dienstneming als pagie ... zyne reizen ... droevige schipbreuk en elendig
einde, ...
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eene handleiding voor ouders en onderwijzers
Het einde van de opvoeding
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