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“Ik ben ook een mens” verschenen en gepresenteerd! 

 

 Belangrijkste gebeurtenis in het afgelopen kwartaal was het verschijnen en de presentatie 

op 4 februari 2016 van mijn nieuwe boek: ‘Ik ben ook een mens’. Opvoeding en 

onderwijs aan de hand van Korczak, Dewey en Arendt. Culemborg: Phronese. Op mijn 

website vind je een verslag van de middag 

(http://members.ziggo.nl/jwa.berding/IBOEM.html).  

 

 Meer informatie en bestelmogelijkheid van “Ik ben ook een mens” via 

http://www.uitgeverijphronese.nl/?p=175 of https://www.bol.com/nl/p/ik-ben-ook-een-

mens/9200000054501973/.  

 

 Een uitvoerige bespreking van het boek verscheen op 

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

 

 Op 12 april 2016 hield ik voor de staf van de Onderwijsraad in Den Haag een presentatie 

van het boek, gevolgd door een geanimeerde discussie. 

 

 De leesclub van De Leerschool Leidschendam bespreekt op 20 april 2016 “Ik ben ook een 

mens.” 

 

 

Ander nieuws. 

 

 In de leesclub van De Leerschool Leidschendam lazen we De Staat van Plato. Een 

klassieker van jewelste maar zeker niet van actualiteit ontbloot. Een bespreking verscheen 

in het vakblad Van 12 tot 18, maart 2016. Hier te lezen: 

http://members.ziggo.nl/jwa.berding/Berding%20bespreking%20De%20staat%20van%20

Plato.pdf  

 

 Op 28 april en 12 mei 2016 geef ik twee samenhangende avonden over wat ik heb 

genoemd het “UMdenken” van Hannah Arendt, voor de Filosofiegroep Rotterdam. Meer 

op https://filosofiegroeprotterdam.wordpress.com/ (cursus nr 11). 

 

 Op 15 juni 2016 verzorgen Wouter Pols en ik de laatste “onderwijsavond” op het NIVOZ 

in Driebergen. Thema van onze lezing is het gezag van de leraar. Meer informatie en 

aanmelden via http://nivoz.nl/lezingen/data-en-nieuwe-sprekers-voor-weer-zes-

onderwijsavonden-nieuwe-schooljaar-2015-2016/joop-berding-en-wouter-pols-15-juni-

2016/. 

http://members.ziggo.nl/jwa.berding/IBOEM.html
http://www.uitgeverijphronese.nl/?p=175
https://www.bol.com/nl/p/ik-ben-ook-een-mens/9200000054501973/
https://www.bol.com/nl/p/ik-ben-ook-een-mens/9200000054501973/
http://www.onderwijsfilosofie.nl/ik-ben-ook-een-mens/
http://members.ziggo.nl/jwa.berding/Berding%20bespreking%20De%20staat%20van%20Plato.pdf
http://members.ziggo.nl/jwa.berding/Berding%20bespreking%20De%20staat%20van%20Plato.pdf
https://filosofiegroeprotterdam.wordpress.com/
http://nivoz.nl/lezingen/data-en-nieuwe-sprekers-voor-weer-zes-onderwijsavonden-nieuwe-schooljaar-2015-2016/joop-berding-en-wouter-pols-15-juni-2016/
http://nivoz.nl/lezingen/data-en-nieuwe-sprekers-voor-weer-zes-onderwijsavonden-nieuwe-schooljaar-2015-2016/joop-berding-en-wouter-pols-15-juni-2016/
http://nivoz.nl/lezingen/data-en-nieuwe-sprekers-voor-weer-zes-onderwijsavonden-nieuwe-schooljaar-2015-2016/joop-berding-en-wouter-pols-15-juni-2016/


2 

 

 

 

Recente overige publicaties. 

Berding, J. (2015). John Dewey en het leren van praktijkervaringen. In Sophie, 5, 6, 34-39. 

Berding, J. (2015). http://nivoz.nl/artikelen/pedagogische-bagage-vijf-kernbegrippen-voor-

professionals/ 

 

Meer lezen? 

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. 
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