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Mijland, Ivo/ Ik ben toch te gek! - EAN 9789079596263 

Geachte heer/ mevrouw, 

Bovenstaande tite l is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken. 
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Bibi ion is gepubliceerd. 

Ik ben toch te gek!/ Ivo Mijland . - 6e druk, Oirschot : Ouirijn, september 2 0 1 6. - 147 
pagina's : illustraties ; 2 2 x 3 1 cm . 
Met dit boek wil de auteur een bijdrage leveren aan het denken over Passend Onderwijs en 
vooral over kinderen die worden gezien als afwijkend. Hij vindt dat er te veel wordt gekeken 
naar het duiden van afwijkingen via diagnostisering op basis van meclïsch denken . In dit boek 
beschrijft hij een manier van diagnostisering die zich richt op het vinden van talenten en 
mogelijkheden van kinderen. Hij stelt de vraag : 'Wat is normaal en wat is niet normaal?' en 
vindt dat er gekeken moet worden naar de context waarin gedrag van kinderen tot uiting komt . 
Hij pleit ervoor om steeds 'door de gekte heen ' het kind te blijven zien en te blijven zoeken 
naar bij het kind passende oplossingen . Een nastrevenswaardige opvatting, die echter onverlet 
laat dat scholen en leerkrachten hiervoor te weinig geld en middelen toebedeeld kregen en 
dat de introductie van passend onderwijs in de eerste plaats een bezuinigingsmaatregel was. 
De auteur is opleider bij Ortho Consult, een organisatie die trainingen en opleidingen 
verzorgt op het gebied van leerlingbegeleiding . Deze zesde druk is een luxe uitgave, groter, 
grote druk en ruim geïllustreerd met grote kleurenfoto's en voorzien van gekleurde 
tekstkaders . 
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