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� In het najaar van 2014 verschijnt bij SWP het boek Pedagoog in de spotlights, met daarin 

twee hoofdstukken van mij: één over dilemma's in praktijkonderzoek en één samen met 

Wouter Pols over de herontdekking van de theoretische pedagogiek.  

 

� In voorjaar 2015 verschijnt bij Routledge (UK) het compleet nieuwe Handbook of 

Philosophies and Theories of Early Childhood Education and Care (David, Goouch & 

Powell, Eds.). Ik schrijf hierin het hoofdstuk over de visie van John Dewey. 

 

� Op 9 en 16 april 2015 verzorg  ik voor de Filosofiegroep Rotterdam twee avonden over 

het werk van Hannah Arendt: Hannah Arendt voor beginners. Meer informatie en 

aanmelden op http://filosofiegroeprotterdam.wordpress.com/  

 

Recente publicaties: 

 

� Berding, J. (2014). Bespreking van R. de Brabander (2014). Wie wil er nou niet 

zelfredzaam zijn? De mythe van de zelfredzaamheid (Garant). Journal of Social 

Intervention, 23, 3, september, 64-68. Het kan hier worden gedownload. 

 

� Berding, J. (2014). Het beslissende boek: Hoe houd je van een kind, door Janusz Korczak. 

Pedagogiek in Praktijk/PIP, september, 22-25. Het kan hier als pdf worden gedownload.  

 

� Midskard, J. & J. Berding (2014). A conceptualisation of interprofessional work inspired 

by Hannah Arendt’s line of thinking. Journal of Social Intervention, 23, 2, 38-51. Het kan 

hier worden gedownload.  

Op 1 november 2014 kreeg ik een rondleiding door de werkkamer van Harry Mulisch in diens 

huis aan de Leidsekade in Amsterdam. Sinds zijn overlijden in 2010 is alles gelaten zoals het 

was: de boekenkasten, de meubels, de beelden en schilderijen. Zeer interessant. Ik mocht 

plaatsnemen in de fauteuil waar Mulisch vaak in zat, zie onderstaande foto. En ik mocht een 

blik slaan in het typoscript van een voor mij belangrijk boek van Mulisch: De zaak 40/61.  

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over publicaties en nieuwsberichten over o.a. Korczak, Dewey, Hannah 

Arendt en mijn andere ‘liefde’ Virginia Woolf, op www.joopberding.nl. Ook op twitter 

(@joopberding en @Praktijkonderz) ben ik actief, evenals op Linkedin.com. 


