ledennieuws

The Next
Generation
Bij mij roept dit thema van ons
60-jarig bestaan associaties op met de
sciencefictionserie Star Trek. Van 1987
tot 1994 heette de serie The Next
Generation. Star Trek, gestart in 1966,
heeft inmiddels een respectabele
leeftijd en is met z’n tijd mee gegaan. Captain James Kirk werd captain Katryn
Janeway. En inmiddels komen er naast verschillende rassen, ook verschillende
seksuele geaardheden voorbij.
Wat blijft is het respect voor andere culturen en de regel dat hen geen
ontwikkeling wordt opgedrongen die niet bij hun ontwikkelingsniveau past. En de
gezamenlijke strijd tegen wat ‘kwaad’ heet. Wat ook blijft is dat de crew zonder
uitzondering strak en slank is. ‘Ja’, zegt mijn echtgenoot, ‘wat wil je dán van een
goed toegeruste en daarop dús geselecteerde bemanning? Uh… bemensing.’
De pedagogiek ontwikkelde zich, net zoals de serie. Vanaf 1962 ook samen
met en door de NVO. Wat blijft is dat wij staan voor een gezonde en goed
ontwikkelde ‘next generation’; de jeugd van de toekomst. Dat wij oog hebben voor
vraagstukken die over en door generaties heen interventie nodig hebben, juist
om die next generation goed toe te rusten. Dat we een ‘geselecteerde’ crew zijn,
met de juiste vooropleiding, kennis en beroepsattitude. En dat we kennis over
opvoeding tot ons nemen, overdragen en verder ontwikkelen.
The next generation en de pedagoog. Daarover kun je véél meer zeggen dan ik
hier kan doen. Gelukkig hebben we daar de rest van 2022 voor.
Marlies Post
directeur NVO

NVO congres

The Next Generation
vrijdag 23 september in De Reehorst, Ede
 at betekende de pedagogiek de afgelopen 60 jaar voor ouders,
W
kinderen/leerlingen en hun omgeving en wat de komende 60 jaar!
In de jeugdhulp, langdurige zorg, ggz en onderwijs

Met
hoogleraren Sui Lin Goei, Maretha de Jonge, Geertjan Overbeek,
Anette van der Putten, Marjone Steketee, Floortje Scheepers en
kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer

Maak
een keuze uit de praktische deelsessies over vernieuwende
interventies en nieuwe generatie behandelingen
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van pedagogen en onderwijskundigen. Doel
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En: laat je inspireren op de Innovatiemarkt.
 eer info en inschrijven: kijk op onze NVO-60-jaar pagina: www.nvo.nl/
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over-de-nvo/nvo-60-jaar
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