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De Pelgrimlezing vindt plaats op: 
Woensdag 7 september om 14.00 
uur (inloop vanaf 13.30 uur) in City 
Life Church, Archipelweg 133 te 
Leeuwarden. 

De lezing wordt verzorgd door met 
Marcel van Herpen.

UITNODIGING 

Heel de leerling

THEMA

“Wat ik heb, geef ik.

Wat ik heb gegeven, ben ik niet kwijt.

En wat ik heb gekregen, krijg ik nooit meer op!”

Marcel van Herpen

Verzinner-Verteller-Verbinder



Over Marcel van HerpenOver Marcel van Herpen
Marcel van Herpen (1 juni 1967; Heeswijk-Dinther) is 
ervaringsdeskundig onderwijsbegeleider en spreker. Hij is 
werkzaam bij het Centrum Pedagogisch Contact en begeleidt 
trajecten in de onderwijs- en sportwereld. Daarnaast is hij auteur 
van de boeken “Ik, de leraar”, “Wij, de leraar”, “Wij zijn leiders”, 
“Ik, de coach”, “Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen” en 
“ErvaringsGericht Onderwijs; van oriëntatie tot implementatie.”
Marcel van Herpen houdt enthousiaste interactieve (inter)nationale 
lezingen. Vanuit zijn brede kennis en praktijkervaringen weet 

hij zalen te boeien. Hij sprak al op veel bijzondere 
conferenties: op nationale onderwijscongressen, 
schoolbesturen maar ook voor belangenverenigingen 
en congressen voor specialisten. Ook sprak hij op 
Spaanse universiteiten en bijvoorbeeld in Zweden, India, 
op de Antillen, op het tweejaarlijkse congres voor Zuid- en 
Midden Amerika en de IB conferentie voor Afrika, Midden 
Oosten en Europa. Onlangs gaf hij zijn 1.000ste lezing.

CVO-lezing 7 september a.s. 

Volgende week woensdag is er een nieuwe CVO-lezing. Of 

eigenlijk een masterclass. Marcel van Herpen gaat met ons 

in gesprek over de pedagogische relatie. Als directieraad 

hebben we heel bewust gekozen voor dit onderwerp. De 

coronajaren hebben ons weer bevestigd in de opvatting 

dat de (pedagogische) relatie het fundament is voor goed 

onderwijs. De intermenselijke relatie is de vruchtbare bodem 

voor elke groei. 

We staan in onze scholen allemaal op dezelfde grond. 

We zijn mensen onder elkaar. Marcel van Herpen 

schrijft: De mens is leerling, leraar en leider tegelijk. Een 

leerling is niet vanzelfsprekend een kind. Het is een rol 

die iedere volwassene kan behouden. Een leerling leert 

verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf (care for 

me). Een leraar is niet vanzelfsprekend een volwassene. 

Het is wel de rol naar volwassenheid. Een leraar neemt 

verantwoordelijkheid voor degene met wie hij optrekt. (care 

for you). Een leider is niet vanzelfsprekend de baas. Het 

is de verpersoonlijking van en naar een groter bewustzijn. 

Een leider neemt verantwoordelijkheid voor het grotere 

levensgeheel (care for all).

 
De kunst is om rolbewustzijn te ontwikkelen. Marcel van 

Herpen heeft het begrip Pedagogische Tact gelanceerd. 

‘Weten wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen!’ 

Hij nodigt pedagogen uit tot het stelselmatig ontwikkelen 

van hun intuïtie om daarmee hun handelingsrepertoire uit te 

breiden. Zoals de topsporter die, door veel te trainen, tijdens 

het spel uit alle mogelijkheden razendsnel de juiste kan 

kiezen.  
 
Er is nog veel meer over te zeggen en te schrijven, 

maar dat kan Marcel zelf beslist beter. Hij is een 

veelgevraagd en begenadigd spreker. Hartelijk 

welkom op woensdag 7 september a.s., 14.00 

uur (inloop v.a. 13.30 uur), City Life Church, 

Archipelweg 133, Leeuwarden (naast 

Zamenhof). 

 

 
Joost Visser


