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Symposium Kijken over de Heg II 

donderdag 11 april 2019 
 
voor pabodocenten en –studenten, voor leraren in het basis- en voortgezet 
onderwijs en andere belangstellenden 
 
locatie: Universiteit van Tilburg, Warandelaan 2, Tilburg 
 
Inschrijven:  
vroege inschrijving (voor 31 januari)       € 80,-  
Inschrijving vanaf 31 januari       €130,-    
Studenten, alumni universiteit Tilburg en gepensioneerden     € 60,-   
Groepsinschrijving       € 50,-  pp 
 
Graag bij inschrijving vermelden welke parallelstroom in het middaggedeelte gekozen 
wordt. Bij groepsinschrijving wordt een totaalrekening naar het instituut of de 
inschrijver gestuurd. De lunch en de borrel bij afsluiting zijn inbegrepen.  
 
Inschrijven via https://registraid.com/kijken-over-de-heg-2/deelnemer 
 
Inleiding 

Verborgen Talenten. Jeugdliteratuur in het onderwijs is een handboek over de 
mogelijkheden tot het gebruik van jeugdliteratuur in het onderwijs.  
 
Daarbij hoort het tot de belangrijkste uitgangspunten om aansluiting te zoeken bij de 
talenten en interesses van leerlingen en te laten ontdekken dat jeugdboeken niet alleen 
thuishoren in de leesles, maar ook een relevante bijdrage kunnen leveren aan alle 
vakken van het basis- en voortgezet onderwijs. (Zie voor meer informatie over 
Verborgen Talenten https://www.coutinho.nl/verborgentalenten/demo-en-nieuws.html 

 
Nu er hard gewerkt wordt aan nieuwe curricula in een doorgaande lijn van primair 
onderwijs tot eind voortgezet onderwijs (zie https://curriculum.nu ), zijn de diverse 
secties op de pabo’s in de weer die nieuwe curricula te integreren in hun onderwijs aan 
toekomstige docenten.  
Opnieuw dringt zich de vraag op of en hoe er plaats gemaakt wordt voor de 
jeugdliteratuur in het nieuwe curriculum.   
 
Daarom organiseert Verborgen Talenten op 11 april 2019 opnieuw een symposium voor 
pabodocenten en –studenten, voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs en 
andere belangstellenden om het veelzijdig gebruik van jeugdliteratuur over de heg van 
de diverse schoolvakken van het basis- en voortgezet onderwijs ook in het nieuwe 
curriculum nader te verkennen. Daarvoor  zijn zowel jeugdboekenauteurs als 
onderzoekers en didactici als sprekers of workshopleiders uitgenodigd.    
 

https://registraid.com/kijken-over-de-heg-2/deelnemer
https://www.coutinho.nl/verborgentalenten/demo-en-nieuws.html
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Bart Moeyaert opent het plenaire ochtendgedeelte met een presentatie van De 
Schepping, die hij schreef in opdracht van en met steun van het Blazersensemble bij 
muziek van Haydn, met illustraties van Wolfgang Erlbruch.  
Daarna leest Guus Kuijer voor uit zijn Bijbel voor ongelovigen en presenteert Simon 
van der Geest zijn theater- en muziekversie van het scheppingsverhaal, De Zchepping.  
In het middagdeel van het symposium staan zes schoolvakken centraal, te weten 
aardrijkskunde, natuur en techniek, geschiedenis,  kunst en cultuur, rekenen, en taal en 
lezen.  
Bart Moeyaert zet ter afsluiting zijn presentatie voort met De Hemel, met muziek van 
harpiste Lavinia Meijer.       
 
 
Programma 

09.00- 09.45  Inloop en koffie 

09.50-12.30 Plenair ochtendprogramma:  
09.50-10.00 Opening door dagvoorzitter Herman Verschuren 
10.00-10.30   Bart Moeyaert, De Schepping met beeld van Wolf Erlbruch  
 
10.30-10.45 pauze 
 
10.45-11.15 Guus Kuijer, Verhalen in de geest van Genesis 
11.15-11.45 Simon van der Geest over het theater en muziekstuk De Zchepping  
11.45-12.15         Herman Verschuren in gesprek met Bart Moeyaert en Simon van der 

Geest.   
12.15-12.30 Cees van der Kooij, Toelichting bij de nieuwe kerndoelen en 

eindtermen van curriculum.nu 
 
12.30-13.30   Lunch, boekenstand en signeersessie 1 (boekhandel De Zevensprong):  

Guus Kuijer, Bart Moeyaert en Simon van der Geest 
 
13.30- 17.15 Middagprogramma [zie volgende pagina voor meer informatie] 

 
15.50 - 17.00  Afsluitend programma   

Bart Moeyaert met De Hemel, illustraties van Gerda Dendooven, en 
muziek van harpiste Lavinia Meijer. 

 
17.00-17.30 Signeersessie 2 (boekhandel De Zevensprong) en borrel  

Henriette Boerendans, Anton Dautzenberg, Simon van der Geest, 
Manja Heerze,  Marjolein Kool, Koos Meinderts, Bart Moeyaert, 
Marloes Morshuis, Erik van Os, Rob Vereijken en Bette Westera.  
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13.30- 17.15 Middagprogramma [zie hier voor entreeteksten tot de schoolvakken] 
 
 Stroom 1 

Voorzitter Henk 
Notté 

Stroom 2 
Voorzitter Annet 

Weterings 

Stroom 3 
Voorzitter Cees 
van der Kooij 

Stroom 4 
Voorzitter 
Annette de 

Bruijn 

Stroom  5 
Voorzitter  
Ido Abram 

Stroom 6 
Voorzitter 

Mirjam Tuinder 

 
 
 

Aardrijkskunde 
en 
jeugdliteratuur 

Natuur, Techniek 
en jeugdliteratuur  

Geschiedenis en 
jeugdliteratuur 

Kunst, cultuur  
en 
jeugdliteratuur 

Rekenen en 
jeugdliteratuur 

Taal, Lezen en 
Jeugdliteratuur 

13.30-
14.10
  
Ronde 1 

Marloes 
Morshuis 
De schaduwen 
van Radovar: 
een spannend 
en actueel 
verhaal over 
vrijheid en 
verzet 

Simon van der 
Geest  
Bloedstollende 
biologie met 
Spinder 

Koos Meinderts 
Naar het 
Noorden   
 

Erik van Os   
‘HAREN VOL 
BANAAN’ en 
andere leuke 
liedjes 

Piet Mooren  
Passen en 
meten met 
Dahl, Lobel, 
Schmidt, de 
Schuberts, 
Tellegen en 
Ungerer. 

Anton 
Dautzenberg. 
Het kindper 
spectief in 
Extra Tijd; Wie 
Zoet is; Ik 
bestaat uit twee 
letters 

14.10-
14.50  
  
Ronde 2 

Henk Notté 
Zin en onzin in 
non-fictie 

Fiona Zachariasse 
Natuur: 
onderzoekend en 
ontwerpend leren 

Cees van der 
Kooij 
Geschiedenis 
onderwijs en 
jeugdliteratuur, 
een update   

Bette Westera 
en Diederik 
van Essel  
Lijfmuziek op 
school, Aan de 
kant, ik ben je 
oma niet, 
Dood gewoon 

Henriette 
Boerendans 
Nul is een raar 
getal. 

 Ria 
Turkenburg 
Museale  
prentenboeken 
voor jong en 
oud 
 

14.50-
15.10 

Pauze 

15.10-
15.50  
  
Ronde 3 

Lammert 
Doedens en 
Anja Sinnige 
Chronotopen: 
verhalen rond 
tijd en plaats     

Rob Vereijken 
Stadsnatuur. Van 
Affeseervogel tot 
Zoemende wingerd.  

Paul Holthuis, 
Waarom mensen 
handelen zoals 
ze handelen 

Herman 
Verschuren 
Er zit muziek 
in 
kinderboeken 

Marjolein 
Kool  
Rijmen om te 
rekenen 

Jeanne Kurvers 
Verhalen voor 
nieuwkomers uit 
verschillende 
culturen  

 
 

  

https://www.coutinho.nl/fileadmin/documenten/verborgentalenten/entreeteksten2019.zip
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Over de sprekers 

Jeugdboekenauteurs 
 
Henriette Boerendans 
llustratrice en schrijfster van prentenboeken, maakt houtsneden. Werken onder meer: 
Nul is een raar getal (Vlag en Wimpel 2014), Aap Beer Zebra, (2016), Daar buiten 
slaapt een aap (2015) en Pulletje (2018). 
 
Simon van der Geest 
Schrijver van kinderboeken en theaterstukken voor de jeugd. Werken onder meer: 
Dissus (Gouden Griffel, 2011), Spinder (Gouden Griffel en Jan Wolkersprijs, 2013), 
Spijkerzwijgen (2015), Per ongelukt (kinderboekenweekgeschenk 2015), Wie is er bang 
voor de voetbalzombies (2017) en teksten bij de muziek- en theateruitvoeringen Zapp 
Mattheus (2015) en De Zchepping (2017). 
 
Anton Dautzenberg 
Schrijver, schreef aanvankelijk onder het pseudoniem Troy Titane.  Debuteerde als AHJ 
Dautzenberg  in 2010 met de verhalenbundel Vogels met zwarte poten kun je niet eten, 
maar werd vooral bekend met de roman Samaritaan (2011), het verhaal over de nier die 
hij ter donatie zou hebben afgestaan.  Initiatiefnemer van Quiet 500, de stille armoede-
tegenhanger van Quote 500 waarvoor hij in 2016 de Impact Award won.  Andere 
publicaties van hem Extra tijd (2012), Wie zoet is en  het recente Ik bestaat uit twee 
letters (2018).  
 
Guus Kuijer 
Oud-onderwijzer, schrijver van boeken voor volwassenen en kinderen. Kinderboeken 
onder meer Met de poppen gooien (Gouden Griffel, 1976), Grote mensen, daar kun je 
beter soep van koken (Zilveren Griffel, 1977), Voor altijd samen, amen (Gouden Griffel 
en Gouden Jonge Uil, 2000), Ik ben Polleke, hoor (Woutertje Pieterseprijs 2003),  Het 
boek van alle dingen (Gouden Griffel en Gouden Uil, 2005). Voor volwassenen schreef 
hij onder meer De Bijbel voor ongelovigen in zes delen (2012-2015), inmiddels 
gebundeld tot een kloek boek. In 1979 kreeg hij de Staatsprijs voor Kinder- en 
Jeugdliteratuur en in 2012 De Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA).  
 
Koos Meinderts 
Schrijft en vertaalt kinderboeken, versjes en liedjes, cabaret en theaterstukken, en 
schrijft boeken voor volwassenen. Werk onder meer: Album Roltrap naar de maan met 
het Klein Orkest (Edison, 1986), Keizer en de Verhalenverteller (Vlag en Wimpel, 
2003), Het grote boek van Kuik en Vark (2005), De zee zien (Boekenleeuw, 2016), De 
liedjesalmanak (2013-2014), Naar het Noorden (Gouden Griffel, 2017), Dag Poes 
(Vlag en wimpel, 2018).  
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Bart Moeyaert 
Schrijver van boeken voor volwassenen en kinderen, gedichten en theaterstukken. 
Werken onder meer Duet met valse noten (1983), Kus me (Boekenleeuw, 1993) en 
Wespennest (1997), Blote handen (Zilveren Griffel en Boekenleeuw, 1996), Luna van 
de boom (Gouden Uil, 2001), Broere (Woutertje Pieterseprijs, 2001), De trilogie met 
muziek van Haydn De Schepping (Zilveren Griffel, 2004), Het Paradijs (2010) en De 
Hemel (2015), Dani Bennoni (Nienke van Hichtumprijs, 2006), Gedichten voor 
gelukkige mensen (2008), Wie klopt daar (Zilveren Griffel, 2013), Iemands lief (nieuwe 
versie van L’histoire du soldat van Ramuz op verzoek van violiste Janine Jansen (2013), 
Jij en ik en alle andere kinderen (verzamelde verhalen en gedichten voor kinderen, 
2013).We waren klaar (verzameld theater, 2018) en Tegenwoordig heet iedereen Sorry 
(Querido, 2018). 
 
Marloes Morshuis 
Jeugdboekenschrijver en tekstschrijver. Werkte daarvoor onder meer tien jaar als 
beleidsmedewerker en campagnecoördinator bij Groen Links. Jeugdboeken: Koken voor 
de Keizer (2015), Borealis (2016) en De schaduwen van Radovar (2018). Werkte mee 
aan de verhalenbundel Jij en ik.Verhalen over vriendschap en vluchtelingen (2018). 
 
Erik van Os 
Kinderboekenschrijver. Samen met zijn vrouw Elle van Lieshout schreef hij vele 
kinderboeken, versjes en liedjes, vooral voor jonge kinderen en niet te vergeten 
(moppen)boekjes voor beginnende lezers. Werk onder meer Het grote 
prentenboekenliedjesboek (2006), Schatje en Scheetje (2008) , Niets liever dan jij (Vlag 
en Wimpel 2017), O, o, octopus (2009), en met Marieke Coenen Harie den Haon van 
de Haajkantseboan (2017)  en het meest recente Haren vol banaan (2018). 
 
Rob Vereijken 
Bioloog, scheikundige, docent, onderwijsadviseur  (Rob Vereijken Educatie en Advies) 
en opleider van coördinatoren natuur en milieu basisonderwijs. Schrijft over natuur en 
milieu, schrijft columns in Brabants Dagblad. Werk: met Francien Coenen 
Wereldoriëntatie (8 delen, 2009) en Stadsnatuur. Van Affeseervogel tot zoemdende 
wingerd (2018). 
 
Bette Westera  
Schrijfster van kinderboeken, liedjes en gedichten, en vertaalster (onder meer van Dr. 
Seuss).  
Werken onder meer: Ik leer je liedjes van verlangen, en aan je apenstaartje hangen 
(Zilveren Griffel 2011), Het Lijfboek (2010), Held op sokken (Zilveren Griffel, 2014), 
Aan de kant, ik ben je oma niet! (2012), Doodgewoon (Woutertje Pieterse prijs en 
Gouden Griffel, 2015), Baby’tje in mama’s buik (Zilveren Griffel 2016), Was de aarde 
vroeger plat? (Zilveren Griffel, 2018),  A is van os (2018), en boekjes in de serie 
klassieke muziekboekjes met cd over onder meer Grieg, Tsjaikovsky en Strawinsky.  

 

Diederik van Essel 
Liedjesschrijver en gitarist, optredens en uitvoeringen met Bette Westera. 
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Overige sprekers en zaalvoorzitters 
 
Ido Abram 
Wiskundige en filosoof. Werkte als wiskundeleraar, onderzoeker en onderwijsadviseur. 
Promoveerde op een studie naar de Joodse leertradities (Joodse traditie als permanent 
leren, 1986). Was bijzonder hoogleraar Holocausteducatie aan de Universiteit van 
Amsterdam en publiceerde onder meer over opvoeden na Auschwitz. Directeur van de 
Stichting Leren Ontwikkelde het WOII foto- en poëzieproject Buren over de 
Jodenvervolging in Amsterdam en in 2017 verscheen de publicatie 80plus joden. 
Interviews met joden in zorgcentrum in Beth Shalom, Amsterdam. Co-auteur (met Piet 
Mooren) van het hoofdstuk over WOII in Verborgen talenten. Jeugdliteratuur in het 
onderwijs. 
 
Annette de Bruijn 
Studeerde letteren met specialisatie jeugdliteratuur in Tilburg. Promoveerde op een 
proefschrift over kolderpoëzie en het gebruik daarvan in het onderwijs (Zin in poëzie : 
een interpretatief en empirisch onderzoek naar de pragmatiek van het kinderlied, 2015). 
Is redacteur van Literatuur zonder Leeftijd en secretaris van de afdeling Nederland van 
Ibby. Werkt mee aan titelbeschrijvingen voor de website van Verborgen talenten. 
Jeugdliteratuur in het onderwijs. 
 
Lammert Doedens 
Historicus. Docent Geschiedenis Hanzehogeschool Groningen, adviseur en 
materiaalontwikkelaar.  Initiator van een onderzoek naar de laatste rustplaats van Graaf 
Adolf van Nassau, een jongere broer van Willem van Oranje. Maakte een lesboek over 
de geschiedenis van de tweede wereldoorlog.  
 
Ria Turkenburg 
Is al jarenlang redacteur bij uitgeverij Leopold  met prominente auteurs als Tonke 
Dragt, Paul van Loon, en prentenboekenmakers als Max Velthuijs. Zij verzorgt namens 
de uitgeverij de contacten met de musea en de auteurs en illustratoren voor 
Kunstprentenboeken. In de reeks prentenboeken in samenwerking met het 
Gemeentemuseum Den Haag verschenen onder meer Charlotte Dematon, Holland op 
z´n mooist. Op reis met de Hollandse School, Imme Dros  en Harrie Geelen, Karel 
Appel uit de kapperszaak in de Dapperstraat, Annemarie van Haeringen, De koningin 
die niet  kon kiezen; Coco of het kleine zwarte jurkje, Jojo het slangenmeisje; De 
parkiet, de zeemeermin en de slak, Wim Hofman, Puzemuze of op weg naar Rothko, 
Rindert Kromhout  en Margriet Heymans, Allemaal aan tafel! Of hoe graaf Jan een 
meisje vindt  dat precies weet hoe het hoort… Ted van Lieshout en Ludwig Volbeda, 
De vogels en Sieb Posthuma, De draad van Alexander.  
 
Paul Holthuis 
Historicus, vakdidacticus geschiedenis Universiteit van Groningen, 
leermiddelenontwikkelaar, toets ontwikkelaar en onderwijsadviseur. Schreef een 
proefschrift over Deventer in de 16e en 17e eeuw, Frontierstad bij het scheiden van de 
markt, Deventer, militair, demografisch, economisch 1578-1648, 1993.   
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Cees van der Kooij 
Historicus, was jarenlang docent geschiedenis op een pabo. Schreef het didactiekboek 
Verleden, heden, toekomst (2006) en samen met Marjan de Groot-Reuvekamp 
Geschiedenis en Samenleving. Kennisbasis inhoud en didactiek (2009). Warm 
pleitbezorger van handhaving van geschiedenis als apart vak op school. Auteur van het 
hoofdstuk over geschiedenis in Verborgen talenten. Jeugdliteratuur in het onderwijs. 
 
Marjolein Kool 
Is hoofddocent rekenen-wiskunde en didactiek aan de Hogeschool Utrecht en lid van de 
onderzoeksgroep van het expertisecentrum voor lerarenopleiders rekenen en wiskunde. 
Schreef een proefschrift over Middeleeuwse rekenboeken (Die conste vanden getale, 
1999). Schreef samen met drs. P. Wis- en natuurlyriek (2009), daarvan verscheen na 
zijn dood een uitgebreidere titel Wis-en natuurlyriek van Drs. P en Marjolein Kool, 
(2018)  en samen met Ed de Moor Rekenen is leuker dan/als je denkt  en Alledaags 
rekenen (2016). Auteur van het hoofdstuk over rekenen in Verborgen talenten. 
Jeugdliteratuur in het onderwijs. 
 
Jeanne Kurvers 
Was universitair hoofddocent bij de Faculteit geesteswetenschappen, Universiteit van 
Tilburg. Was (en is) betrokken bij onderwijs en onderzoek op het gebied van 
schriftverwerving, lezen en tweede taalverwerving. Haar proefschrift ging over het 
denken over taal en schrift van analfabete volwassenen (Met ongeletterde ogen, 2002). 
Werkte mee aan gezinsstimuleringsprogramma’s, leermaterialen en titels voor 
beginnende lezers. Auteur en redacteur Verborgen talenten. Jeugdliteratuur in het 
onderwijs.  
 
Piet Mooren 
Was universitair docent Letterenfaculteit Tilburg. Specialisme Kinder- en 
jeugdliteratuur. Promoveerde op een studie naar het gebruik van prentenboeken in het 
onderwijs (Het prentenboek als springplank. Cultuurspreiding en leesbevordering door 
prentenboeken, 2000), gedrukt met financiële steun van NWO. Was redactielid van 
Leesgoed, en redacteur van vele symposiumbundels over lezen en jeugdliteratuur. 
Auteur en hoofdredacteur van Verborgen talenten. Jeugdliteratuur in het onderwijs.  
 
Henk Notté 
Geograaf en adviseur aardrijkskunde en adaptief leren. Was lerarenopleider en toets 
deskundige voor wereldoriëntatie en studievaardigheden bij Cito. Auteur van 
lesmateriaal voor het basisonderwijs, de pabo en het hoofdstuk over aardrijkskunde in 
Verborgen talenten. Jeugdliteratuur in het onderwijs. 
 
Anja Sinnige 
Docent Pedagogische Academie Hanzehogeschool Groningen (aardrijkskunde, 
geschiedenis en geestelijke stromingen) en onderwijsadviseur. Werkte mee aan de 
nieuwe curricula. Co-auteur CD-rom Onvoorspelbaar verleden (2005) en auteur van 
Historisch bewustzijn op de basisschool (2018). 
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Herman Verschuren 
Was uitgever bij Biblion en redacteur en hoofdredacteur van En nu over jeugdliteratuur 
(1973-1986) en de opvolger daarvan Leesgoed, tijdschrift over jeugdliteratuur (1986- 
2012). Houdt een blog bij over  jeugdliteratuur: Over lezen en schrijven. Auteur en 
eindredacteur Verborgen talenten. Jeugdliteratuur in het onderwijs. 
 
Annet Weterings 
Werkte jarenlang in het kleuteronderwijs, studeerde Letteren, Pedagogiek en beeldende 
vorming en is auteur van boeken voor de kinderopvang en het basisonderwijs. Schreef 
onder meer Horen en zien, ruiken, voelen en proeven, en samen met Sabine Plamper 
Begrijpen met je handen. Een andere kijk op creativiteit. 
 
Fiona Zachariasse 
Studeerde filosofie en archeologie in Cambridge en promoveerde op een proefschrift 
over het boerenbestaan in de laatste eeuw voor Christus (Lowland farming: A 
comparative study of agricultural variation and change in the Netherlands during the 
1st  millenium A.D., 2003). Werkte als afdelingshoofd Collectie, Presentatie en Educatie 
in het Noord-Brabants museum in Den Bosch en is sinds augustus 2018 directeur van 
het Noord-Brabants Natuurmuseum in Tilburg. 
 
Lavinia Meijer 
Harpiste, geboren in Korea, op 2-jarige leeftijd als adoptiekind naar Nederland 
gekomen. Studeerde cum laude af aan de conservatoria van Utrecht en Amsterdam en 
treedt wereldwijd op. Was tweemaal winnares op het Nederlandse Harpconcours (1997, 
2004), won diverse prijzen op Het Internationale Harpconcours in achtereenvolgens 
Lausanne (1998), Rijssel (1999), Brussel (2000) en Israel (2001), en kreeg in 2009 de 
Nederlandse muziekprijs van het Nederlands fonds voor de podiumkunsten. Voor de cd 
Methapmorphosis/The Hours (Philip Glass) kreeg ze een platina onderscheiding.  
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