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In het najaar van 2013 is het weer mogelijk met een Nederlandse groep een bezoek te brengen aan het enige echte
Reggio Emilia. Evenals voorgaande jaren organiseren PABO
Arnhem en Stichting Pedagogiekontwikkeling 07 deze reis in
nauwe samenwerking met Reggio Children. Pedagogiek 07
vertegenwoordigt Reggio Children in Nederland en is lid van
het Internationaal Reggio Children Netwerk.
Vanuit de hele wereld bestaat er veel belangstelling voor de
pedagogische filosofie van de gemeentelijke kindercentra van Reggio
Emilia (Noord Italië). De Reggio benadering is een bron van inspiratie
van vele vernieuwingen in het denken en doen in centra voor jonge
kinderen en basisscholen. Verbindingen zijn te leggen met onze
brede scholen, adaptief onderwijs, natuurlijk leren, passend onderwijs
(zorgverbreding,) competentieontwikkeling, de brede ontwikkeling,
kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, integrale kindercentra
ouderparticipatie, tegengaan van segregatie, (integratie), cultuureducatie
en pedagogiekontwikkeling.
Een studiereis naar Reggio Emilia bestaat uit een driedaags intensief
programma waarbij ruimschoots de gelegenheid wordt geboden de
scholen, voor kinderen van 0 tot 3 jaar en van 3 tot 6 jaar, te bezoeken.
Atelierista’s, pedagogista’s, begeleiders, ouders en vertegenwoordigers
van de locale overheid tonen verschillende facetten van de filosofie en
de werkwijze.

REGGIO EMILIA
De pedagogische filosofie in de
kindercentra van Reggio Emilia
(Noord Italië) heeft de laatste jaren
veel aandacht getrokken uit de hele
wereld. In Nederland heeft zowel
’de wereld‘ van de kinderopvang
als het basisonderwijs oog
gekregen voor deze vernieuwende
en inspirerende aanpak.
Scholen, kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen maar ook
gemeentebesturen oriënteren zich
op deze benadering.
Nieuwe publicaties van Reggio
Children, de Nederlandse publicatie
‘Sporen van Reggio’ en de erkenning
van Sporen als Reggio geïnspireerd
VVE programma, hebben weer
veel belangstelling voor de Reggio
benadering teweeg gebracht.

De Reggio Emilia-benadering toont betrokkenheid van de samenleving
bij de ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen in relatie
tot ouders, opvoeders, leraren en de overheid. Deze benadering
is niet te kopiëren, maar kan ons ook in Nederland inspireren en
innovatieprocessen in het onderwijs en de kinderopvang nieuwe
impulsen geven.

Misschien vindt u het tijd worden,
zelf met eigen oren en ogen de
Reggio benadering te ervaren?
Die kans is er weer in het najaar
van 2013! Verzeker u op tijd van
deelname!

Geïnspireerd door deze Reggio-benadering ontwikkelde
Pedagogiek 07 Sporen. Sporen is een pedagogiek én een VVEprogramma voor kinderen van 0 tot 7 jaar, op basis van de
pedagogische concepten uit Reggio, maar ‘vertaald’ naar de
Nederlandse context.
Over Sporen en het werk van Pedagogiek 07 is meer te lezen op de
website: www.pedagogiekontwikkeling.nl Hier is ook alle Reggio
literatuur te bestellen.

Is uw interesse gewekt?
Dan bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Reggio
Study Tour 2013. Het cursusprogramma vindt plaats op 16, 17 en 18
oktober 2013 en kost € 795.
Voor deze studiereis zijn verschillende varianten mogelijk. U kunt
er voor kiezen alleen het cursusgeld te betalen, u regelt dan zelf
uw reis en accommodatie. Een andere optie is geheel verzorgd per
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bus te reizen inclusief overnachtingen onderweg in Zwitserland
en in Reggio Emilia. Het vertrek van deze busreis is op 14 oktober
en thuiskomst is op 20 oktober, de kosten bedragen inclusief het
cursusprogramma € 1295. Een derde mogelijkheid is dat u zelf de reis
regelt en dat wij vier overnachtingen in Reggio Emilia organiseren.
De prijs hiervoor bedraagt inclusief het cursusprogramma € 1115.
Overnachtingen zijn inclusief ontbijt en op basis van een
tweepersoons kamer. Toeslag voor een eenpersoonskamer
(indien beschikbaar) bedraagt € 230. Bij alle varianten is een
‘startbijeenkomst’ in Reggio inbegrepen.

Introductiebijeenkomst
Ter voorbereiding wordt een introductiebijeenkomst georganiseerd
in Amsterdam op woensdag 11 september 2013. Naast veel
inhoudelijke informatie zal hier ook uitgebreid op de praktische kant
van de Reggio Study Tour 2013 worden ingegaan.
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