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Nieuwsbrief #11  

najaar 2016 

Joop Berding 
 

 

‘Ik ben ook een mens.’ 

 

Sinds de publicatie in januari 2016 kreeg ‘Ik ben ook een mens’ een aantal mooie en zelfs 

prachtige recensies en besprekingen. Ik zet hieronder enkele links: 

 Onderwijsfilosofen.nl: http://www.onderwijsfilosofie.nl/ik-ben-ook-een-mens/  

 Heemhuys, landelijke aanbieder van kinderopvang: 

http://www.heemhuys.nl/nieuwslink/nieuws/250-opvoeden-nu?platform=hootsuite  

 AVS (Algemene Vereniging van Schoolleiders) (Jan Stuijver): 

http://www.avs.nl/artikelen/ikbenookeenmens  

 Van twaalf tot achttien (26)7, pp. 52-53. Zie 

http://members.ziggo.nl/jwa.berding/iboem121801.pdf en 

http://members.ziggo.nl/jwa.berding/iboem121802.pdf  

Verder verscheen in het digitale tijdschrift Kroost een interview met mij over het boek: 

http://kroost.org/media/interview-met-pedagoog-joop-berding-over-zijn-boek-ik-ben-ook-een-

mens/  

Facebook 

Sinds 26 november 2016 heeft ‘Ik ben ook een mens’ ook een eigen fb pagina: 

www.facebook.com/ikbenookeenmens  

Overige publicaties en activiteiten 

 Miedema, S. & J. Berding (2016). John Dewey (1859-1952). Pedagoog van participatie en 

democratie. In T. Kroon & B. Levering (red.). Grote pedagogen in klein bestek (pp. 97-102). 

Amsterdam: SWP. (vierde herziene en uitgebreide druk). 

 Berding, J. (2016). Janusz Korczak, an introduction. Updated version for the International 

Conference ‘Trust, the foundation of emotional safety’, Lage Vuursche, Holland, 12-16 

October. (5pp) 

 Op 15 juni 2016 verzorgden Wouter Pols en ik een lezing op het NIVOZ in Driebergen onder 

de titel: ‘Wie denk jij wel dat je bent!? Over het gezag van leraren.’ De videoregistratie kan 

hier worden bekeken: https://vimeo.com/172208295  
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In de pijplijn 

 30 november 2016: lezing over de betekenis van Dewey voor kunst- en cultuureducatie, bij 

het LKCA Utrecht. 

 2 december 2016 gastcollege Profiel Jeugd ISO Hogeschool Rotterdam over betrokkenheid en 

distantie van de sociaal werker, inspiratiebronnen Janusz Korczak en Hannah Arendt. 

 In het decembernummer 2016 van Didactief een bespreking van het boek Zeven pioniers van 

de onderwijskunde. 

 In 2017 verschijnt onder mijn redactie een nieuw boek over Hannah Arendt: Aan het werk met 

Hannah Arendt. Een bundel beschouwingen over professionals in onderwijs, zorg en welzijn. 

Elf hoofdstukken met steeds als start een levensechte casus. 
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