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Ivo Mijland (1969) werkt als opleider voor Orthoconsult, een organisatie die
trainingen en opleidingen verzorgt op het gebied van leerlingbegeleiding. Hij
deed jarenlang ervaring op als docent Nederlands en als mentor/
leerlingbegeleider. Naast zijn boeiende en humoristische lezingen is hij ook
bekend van zijn publicaties in tijdschriften en zijn praktijkgerichte boeken. ‘Ik
ben toch té gek’ is zijn 14e en meest recente boek. Mijlands meest verkochte
werk is het ‘Handboek voor elke mentor’ (geschreven i.s.m. Maya Bakker).

Een blik op de omslag maakt je direct nieuwsgierig. Het zijn de titel, de subtitel,
de afbeelding maar ook het onderschrift ‘DSM - + Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Differences’ die gelijk de toon zetten. Denk niet dat Ivo Mijland
de diagnostiek als verkeerd wil beschouwen. Hij wil vooral een oproep doen aan
begeleiders in het onderwijs om de focus te verbreden. In dit boek werkt hij in
zes thema’s uit hoe je kunt diagnosticeren op basis van kansen, op basis van wat
er wél is en van wat je wél wilt. Hiermee past dit boek helemaal in de huidige
ommezwaai van denken in problemen naar denken in mogelijkheden. ‘Je moet
kinderen recht doen, in plaats van ze recht te willen maken. We zijn steeds meer
bezig kinderen te stigmatiseren, door in steeds hogere mate met labels gedrag te
verklaren. Daarmee doe je ze lang niet altijd recht. Labels horen niet aan een
kind maar aan een koffer.’
Mijland geeft niet alleen weer dat het anders moet, maar beschrijft ook beeldend
en praktijkgericht hoe het anders zou kunnen. ‘De opdracht van het onderwijs is
kinderen te laten ontdekken waar hun talenten liggen. Helaas zijn we steeds
meer bezig de focus te leggen op wat de leerlingen niet kunnen. Waar kies je
voor: talentontwikkeling of gebreksreparatie?’

‘We moeten kinderen omarmen in plaats van problematiseren. Op deze manier
komen alle kinderen in Passend Onderwijs tot hun recht. Want pas als wij
geloven in het kind, gaat hij of zij ook in zichzelf geloven.’

‘Ik ben toch té gek?’ is een boek vol anekdotes, good practice en persoonlijke
ontboezemingen. Een boek dat iedere docent bij de invoering van passend
onderwijs bij wijze van ‘nationaal geschenk’ van onderwijsminister Jet
Bussemaker had moeten krijgen én lezen.
Aanrader voor de agenda: Congres ‘Ik ben toch té gek? op woensdag 26
november in Oirschot.
Josje Jaasma

