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1. In een notendop…
In het boek “Ontwikkeling stimuleren” staat de mediator centraal: het is diegene –ouder,
leraar,…- die de prikkels aanbiedt om een kind te stimuleren in zijn ontwikkeling.
Doelgroep: een aanrader voor jonge ouders/opvoeders/leraren en voor (zelfs ervaren)
lerarenopleiders.

2. De moeite?
Als leraar met 35 jaar ervaring in het onderwijs heeft het boek de meerwaarde dat alle
zaken die de dagelijkse routine uitmaken van het lerarenberoep gestructureerd opgesomd en verklaard werden. Inhoudelijk echter was alles zeer vanzelfsprekend en herkenbaar: het proces van motiveren over stimuleren tot reflecteren en de daarbijhorende
technieken komen zeer bekend voor.
Voor een jonge leraar echter zullen deze zaken misschien nieuw, zoniet verhelderend
kunnen zijn. Maar ook de ervaren leraar heeft er een bruikbaar hulpmiddel aan bij het
opleiden van zijn pupil, vooral omwille van de gestructureerde uitleg, gepaard gaande
met praktische oefeningen en vooral de concrete tips voor ouders en leerkrachten. Uiteraard hoort hierbij de bedenking dat de maakbaarheid van een kind niet oneindig is en
het niet het voorwerp mag zijn van doorgedreven experimenteergedrag. Toch geloof ik in
de positieve impact van dit boekje omwille van de positieve ondertoon die de auteur hanteert tegenover kinderen: elk kind heeft zijn persoonlijke eigenheid die moet gerespecteerd worden; en de meeste resultaten worden geboekt vanuit een optimistische en positieve houding. Vooral dat laatste is voor mij van uitzonderlijk belang.
Een aanrader voor jonge ouders/opvoeders/leraren en voor (zelfs ervaren) lerarenopleiders.

3. Te onthouden
De positieve ondertoon die de auteur hanteert tegenover kinderen: elk kind heeft zijn
persoonlijke eigenheid die moet gerespecteerd worden; en de meeste resultaten worden
geboekt vanuit een optimistische en positieve houding.

4. Fijne tips
Ook al bestempel je jezelf als een ervaren leraar, toch is het nuttige lectuur omwille van
het gestructureerd in kaart brengen van een aantal opvoedingstechnieken, aangevuld
met concrete tips..
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5. Bestelinformatie
U kan het boek bestellen via de website van CeSMOO.
ISBN : 90-334-4139-x
Uitgeverij ACCO

6. Meer info
In Klasse kan u een artikel vinden over Albert Janssens.
CeSMOO organiseert opleidingen. Meer info op hun site.
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