KPC Groep op de schop
Deze Oehoe is geschreven voor alle collega’s van KPC Groep. Geïnteresseerde partners zullen
er ook wel in willen lezen. In dit nummer gaan we nader in op de neo-didactische aspecten van
ons eigen chaordische organisatiesysteem. Veel KPC’ers hebben daar ideeën en opvattingen
over. Die hebben we laten uitwerken en op toepassingsniveau gebracht.
In samenwerking met Enter, het gezamenlijke personeelsblad van onze paradepaardjes Slash
21 en Wittering.nl, hebben we dit nummer van Oehoe ontworpen, onder de bezielende leiding
van een door ons extern ingehuurd scoutingbureau. Met dit herontwerp hebben we het nieuwe
personeelsbladbeleid in praktijk proberen te brengen. We hebben daar als redactie veel van
geleerd.
We zijn trots op ons eigen personeelsblad en we bewonderen onze lef en vernieuwingsdrang
die nodig is om de noodzakelijke omslag in het denken en handelen zo krachtig waar te maken.
En we zijn iedereen dankbaar dat ze hebben meegedacht en -gedaan. We genieten van ons
succes!
Inmiddels zijn we betrokken geraakt bij een aantal andere personeelsbladen die allemaal ook
de neo-didactiek willen realiseren. Het gaat steeds harder: de neo-didactiek zet door. We
hebben er onze handen vol aan. Ook binnen de redactie van Oehoe heeft de neo-didactiek veel
teweeggebracht. De neo-didactiek is een geweldige uitdaging. Veel creativiteit komt vrij. We
discussiëren, we ontdekken, we studeren en we creëren. Het opent voor ons als redactie heel
nieuwe perspectieven. Oude KPC Interns vallen op zijn plek. Oude en nieuwe ervaringen
smelten samen. Ook wij komen tot de neo-didactiek.
En dan nu deze Oehoe. We hoefden het alleen maar op te schrijven; anderen hebben het
bedacht. We hebben bij het schrijven vooral erg veel hulp gehad van Jozef Kok, Harry
Gankema, Riet Fiddelaers-Jaspers, Jacqueline Visser, Ineke Sagasser, Wilbert Seuren, Ton
Bruining, Joyce van Dijk, Will Kuijpers, Jan Simons, Wim Raaijmakers, Noor Croonen, Fritz
Spliethoff en E. Milisse. Hartelijk dank. Tenslotte bedanken wij in het bijzonder Jan Gerrits
wiens begin juni verschenen brochure De school op de schop ons extra enthousiast maakte
voor het ontwerpen van dit nummer en de redactionele inleiding erop.
REDACTIE

