Interview

‘Wie ben jij?’
‘Kinderen zijn niet onder de indruk van het c.v. van hun leraar. Ze stellen in essentie
maar één vraag aan jou: ‘Wie ben jij?’ Durf jezelf te laten zien, ga een verbintenis met
de kinderen aan, maak je twijfels professioneel, durf fouten te maken en leer ervan.’
Aan het woord is Marcel van Herpen, keynote spreker tijdens de RDJK 2014. In rap
tempo houdt hij de zaal een uur lang geboeid, vertelt persoonlijke anekdotes en
houdt zijn publiek een spiegel voor. Een gesprek na afloop.
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Ouders als full partner

Empathie en pedagogisch tact
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‘Je bent je eigen
handelingsplan’
Marcel van Herpen
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