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Nieuwsbrief #19 

Najaar 2020 

Joop Berding.com = mijn nieuwe website! 

 

Op 30 oktober 2020 verscheen mijn nieuwe boek:  

Janusz Korczak. Educating for Justice. (Springer) 

 

In dit Engelstalige boek presenteer ik het leven, de kerngedachten en  

de pedagogische praktijk van Janusz Korczak. Korte inhoudsopgave: 

- inleiding in het leven van Korczak 

- hoofdstuk 1 de pedagogische houding 

- hoofdstuk 2 de basis: respect voor het kind 

- hoofdstuk 3 de hulpmiddelen: participatie 

- hoofdstuk 4 de kern: rechtvaardigheid 

- hoofdstuk 5 Korczak vandaag 

- hoofdstuk 6 nawoord – Educating for Justice 

 

Meer informatie op https://www.springer.com/gp/book/9783030592493 

en op mijn website. 

In december verschijnt een artikel over Korczak in De Wereld van het Jonge Kind. 

https://www.hjk-online.nl/  

 

Opvoeding en onderwijs tussen geduld en ongeduld 

Na de eerste recensies volgden er nog wat meer. De beoordelingen bleven heel positief en in 

een aantal werden interessante punten naar voren gebracht. Voor de eerste vijf besprekingen 

zie mijn website (joopberding.com/Geduld).  

* De zesde bespreking, vooral gebaseerd op mijn interview met Zen Centrum Amsterdam en 

het Boeddhistisch Dagblad verscheen op de website Indespiegel.nl, van de hand van Sjoerd 

Valkering, onder de prikkelende titel "Pedagoog wil meer geduld in onderwijs voor kinderen" 

..., hier te lezen. (gepost 13-4-2020) 

 

* De zevende, positief-kritische bespreking verscheen in het eerste nummer van 2020 

van Pedagogiek, jg. 40, p. 145-148 van de hand van Wouter Sanderse. 

De pdf hiervan kun je lezen op www.joopberding.com/boekrecensie boek Berding.pdf   

 

* Een korte beschrijving van het boek stond in Levende Talen, 2020, nr 3. 

 

* Een wel heel bijzondere bespreking, namelijk als podcast, in een serie van de Laurenskerk 

in Rotterdam: te beluisteren via podcast Jan de Bas. Jan begint na het orgelspel te praten op 

6:01 en stopt op 11:52. 

* Ik verwacht nog een bespreking op www.didactiefonline.nl.  

 Lees verder op pagina 2 … 

https://www.springer.com/gp/book/9783030592493
https://www.hjk-online.nl/
http://members.ziggo.nl/jwa.berding/Geduld.html
https://www.indespiegel.nl/algemeen/282822/pedagoog-wil-meer-geduld-in-onderwijs-voor-kinderen
http://www.joopberding.com/boekrecensie%20boek%20Berding.pdf
https://www.kerkenindelaurens.nl/podcast-het-coronavirus-drie-maanden-verder/
http://www.didactiefonline.nl/
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Publicaties over geduld (en deels ook over Korczak) 

 Berding, J. (2020, in druk november). Geduld. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor 

Wijsbegeerte(112), 3. 

 

 Berding, J. (2020). Geduld als praktische uitdaging. In Pedagogiek in Praktijk/PIP, #117, 

jg. 26, nr 5, p. 30-34. 

 

 Bos, N. (2020). Opvoeden met vallen en opstaan. Interview met Joop Berding. Kiind, 19, 

september, p. 34-39. Ook op: www.joopberding.com/Joop Berding interview in Kiind 

oktober 2020.pdf   

 

 Berding, J. (2020). Vlogserie over geduld en ongeduld … https://nivoz.nl/nl/vlogserie-

overgeduld-en-ongeduld-in-opvoeding-en-onderwijs-door-joop-berding 

 

 Bors, G. (2020). Adresseer de haast (interview). https://nivoz.nl/nl/over-korczak-thijssen-

engeduld-adresseer-de-haast-zoek-de-vertraging-in-plaats-van-de-versnelling 

 

 Berding, J. (2020). (On)geduld in coronatijden. 

https://didactiefonline.nl/blog/blonz/ongeduld-in-coronatijden  

 

 

En kijk verder op www.joopberding.com  
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