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Zone is een bron van informatie 
en inspiratie over spelend 
en onderzoekend leren voor 
(aankomende) professionals in 
onderwijs en kinderopvang. 

Zone verschijnt vier keer per jaar.
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Wagenaar, Marjolein Dobber,  
Marte van Vliet (webredacteur)
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Abonnementen
Particulier  € 37,50
Instelling € 55,00
Studenten € 29,95
Buitenland € 69,95
Los nummer  €  12,95 (exclusief 

verzendkosten)

Koninklijke Van Gorcum BV 
Postbus 43, 9400 AA Assen 
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VAN DE REDACTIE 

IEDEREEN KAN MEEDOEN

Deze Zone staat in het teken van meedoen. 
Begeleiders die écht meedoen in de klas om zo hun studenten beter te ondersteunen. 
Leerlingen van groep 8 die op hun eigen wijze studenten en leerkrachten een spiegel 
voor houden en hen zo helpen zicht te krijgen op hun eigen rol. 

We hebben elkaar nodig om goed onderwijs te maken. Dat houdt in dat iedereen op 
zijn eigen manier kan en mag meedoen. Oud of nieuwkomer, jongen of meisje, goed 
met je handen of goed met je hoofd, een blije vogel of een introverte lieverd.
Ieder kind moet evenveel kans krijgen om mee te kunnen doen aan de kwesties die 
spelen in de klas en de gezamenlijke activiteiten. Dat vraagt van de kinderen heel wat. 
Meedoen vraagt dat je je verantwoordelijkheid leert nemen voor je eigen rol in het 
geheel. Het vraagt dat je je eigen eigenwijsheid even kunt parkeren om een klasgenoot 
uit de verf te laten komen. Je eigen vrijheid in te perken om een ander niet te kwetsen. 
Je capaciteiten optimaal in te zetten om een bijdrage te leveren aan het spel en onder-
zoek in de klas, ook als het misschien niet helemaal jouw ding is. 

Dit vraagt van leerkrachten ook heel wat. Leerkrachten staan midden in de samen-
leving en moeten balanceren tussen de belangen van hun leerlingen en de weinig 
pedagogische eisen van een samenleving die individualisering nog steeds te hoog in 
het vaandel heeft staan. We willen met deze Zone leerkrachten inspireren en handvat-
ten bieden om onderwijs te maken dat van ons allemaal is. 

Namens de redactie van Zone, veel leesplezier.

Bea Pompert (hoofdredactie)
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