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programma's & uitzendingen & publicaties & veel meer )
minister. De uitwerking
maakt echter duidelijk dat
het om partnerschap gaat,
onderscheiden in participatie en betrokkenheid. Partnerschap veronderstelt een
gelijkwaardige relatie tussen
de partners. Een oproep aan
slechts een van de partijen is
dus zinloos. Het gaat om
afstemming en open staan
voor elkaar. Dat moet van
twee kanten komen en dat
kost tijd, en meer dan een
appèl van een minister. Het
hoofdstuk laat een aantal
mooie voorbeelden zien en
besluit met de conclusie dat
het ook bij leerkrachten om
houdingen gaat. Voor die
houdingen zou in de opleiding wel meer aandacht
mogen zijn.
Samengevat is het een prima
opleidingsboek voor pabo’s,
omdat het de complexiteit
van het onderwijs niet reduceert tot een zo effectief
mogelijk in te richten productieproces. Maar het is zeker
ook een mooi boek voor
iedereen in het (basis)onderwijs die zo nu en dan extra
inspiratie en onderbouwing
van zijn of haar pedagogisch
handelen zoekt.
Martijn van Schaik
Jeroen Onstenk, Pedagogiek
in de onderwijspraktijk. Een
geïntegreerde benadering.
Bussum: Uitgeverij Coutinho,
2011. ISBN: 9789046902516,
232 p., € 26,50.

Rijden zonder stuur en zonder remmen
Theatergroep Bint speelt
de voorstelling Off Road,
over het zoeken en vinden
van de weg in een leven
met AD(H)D. In deze voorstelling wordt de belevingswereld van mensen
met AD(H)D zichtbaar gemaakt. Hoe is het als je
leven niet over de gebaande paden gaat? Als de weg
ruig is, vol hobbels en met
te veel zijwegen?
Bijna iedereen denkt te weten
wat ADHD is, maar wat is het
nu echt? Twee actrices leggen
met stewardessengebaren de
werking van de frontaalkwab
uit. Niet te stoppen gedachten en associaties worden
verbeeld door een eindeloze
stroom pingpongballetjes.
‘Het is als in een auto rijden
zonder stuur en zonder remmen. Iedereen heeft een kaart
van de omgeving, behalve ik.’
Theatergroep Bint maakt met
deze voorstelling voelbaar wat
de impact van AD(H)D is.
De voorstelling is gemaakt op
basis van interviews met mensen met AD(H)D en wordt
gespeeld door drie betrokken
theatermakers: Hetty Willems,
Bartelijn Ouweltjes en Bas
Moser. Allemaal hebben zij
een persoonlijke link met het

onderwerp. Na afloop van de
voorstelling kan het publiek
in kleine groepjes het Off
Road Spel spelen. Wie kiest
welke weg? Wie gaat off
road? Via het spel worden
ervaringen uitgewisseld over
het leven met en zonder
AD(H)D: over eigen zijsporen
en dwaalwegen in het leven.
Voor boekingen en meer info:
www.tgbint.nl
Esther Smid
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