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Reggio	  Emilia	  

Kinderen	  worden	  geboren	  met	  een	  enorm	  potentieel,	  als	  krachtige	  en	  intelligente	  wezens,	  

nieuwsgierig,	  ondernemend	  en	  onderzoekend	  en	  altijd	  uit	  op	  communicatie	  met	  de	  andere	  

kinderen,	  de	  volwassenen	  en	  met	  hun	  omgeving.	  Kinderen	  kunnen	  zich	  uitdrukken	  in	  

honderd	  talen	  en	  het	  onderwijs	  heeft	  de	  belangrijke	  taak	  al	  deze	  mogelijkheden	  en	  talen	  aan	  

te	  spreken	  en	  te	  versterken.	  Dit	  is	  het	  uitgangspunt	  van	  de	  pedagogische	  filosofie	  en	  

werkwijze	  in	  de	  scholen	  van	  Reggio	  Emilia	  (Huisingh,	  2008).	  

Reggio	  Emilia	  is	  een	  stad	  in	  Noord-‐Italië.	  De	  33	  kleuterscholen	  en	  kindercentra	  in	  deze	  stad	  

werken	  sinds	  1945	  volgens	  de	  Reggio-‐Emiliabenadering.	  Aan	  elke	  school	  of	  centrum	  zijn	  een	  

kunstenaar	  en	  een	  pedagoog	  verbonden.	  

Grondlegger	  van	  de	  pedagogiek	  van	  Reggio	  Emilia	  is	  de	  Italiaan	  Loris	  Malaguzzi	  (1920-‐1994).	  

In	  1945	  was	  Malaguzzi	  als	  leerkracht	  betrokken	  bij	  de	  bouw	  van	  een	  nieuw	  kindercentrum	  in	  

Italië.	  Hij	  verdiepte	  zich	  in	  visies	  over	  onderwijs	  aan	  jonge	  kinderen	  en	  combineerde	  deze	  

met	  zijn	  eigen	  ideeën	  en	  ervaringen	  tot	  een	  eigen	  pedagogiek.	  Het	  uitgangspunt	  van	  

Malaguzzi	  was	  een	  krachtig	  kindbeeld.	  Kinderen	  beschikken	  volgens	  hem	  over	  het	  talent	  zich	  

open	  te	  stellen	  en	  de	  kracht	  om	  zichzelf	  te	  ontwikkelen	  (Brouwers,	  2010,	  p.	  317).	  Het	  

pedagogisch	  idee	  van	  Reggio	  Emilia	  leunt	  ook	  sterk	  op	  het	  sociaal	  constructivisme	  van	  

Vygotsky.	  

Uitgangspunt	  van	  de	  Reggio-‐Emiliabenadering	  is	  dat	  kinderen	  gericht	  zijn	  op	  communicatie.	  

Zij	  drukken	  zich	  daarbij	  niet	  alleen	  uit	  in	  gesproken	  en	  geschreven	  taal,	  maar	  ook	  via	  mimiek,	  

geluid,	  beweging,	  dans,	  drama	  en	  muziek.	  Al	  deze	  vormen	  van	  communicatie	  zijn	  van	  belang,	  

omdat	  elke	  vorm	  zijn	  eigen	  zeggingskracht	  en	  mogelijkheden	  heeft.	  Er	  is	  dan	  ook	  veel	  

aandacht	  voor	  kunstzinnige	  vorming	  om	  kinderen	  bewust	  te	  maken	  van	  de	  vele	  

uitdrukkingsmogelijkheden.	  

Kinderen	  zijn	  niet	  alleen	  gericht	  op	  communicatie,	  maar	  ook,	  via	  communicatie,	  op	  het	  

onderzoeken	  van	  de	  wereld	  om	  hen	  heen.	  De	  Reggio-‐Emiliabenadering	  speelt	  hierop	  in	  door	  

kinderen	  te	  laten	  werken	  in	  kleine	  groepjes	  waarin	  de	  kans	  op	  onderlinge	  uitwisseling	  

optimaal	  is.	  Als	  vanzelf	  leren	  kinderen	  van	  elkaar,	  over	  elkaar,	  over	  zichzelf	  en	  over	  de	  

wereld.	  	  

Een	  van	  de	  ideeën	  van	  Reggio	  Emilia	  is	  dat	  kinderen	  elkaars	  'eerste	  pedagoog'	  zijn.	  

Volwassenen	  ziet	  men	  als	  'tweede	  pedagoog'	  en	  de	  omgeving	  als	  'derde	  pedagoog'.	  De	  

omgeving	  wordt	  zo	  ingericht	  dat	  deze	  de	  creativiteit	  die	  ieder	  kind	  van	  nature	  bezit,	  

stimuleert.	  Daarbij	  is	  aandacht	  voor	  architectuur,	  inrichting,	  lichtval	  en	  de	  kleurkeuze	  van	  

meubels	  en	  materialen.	  Ook	  is	  er	  standaard	  een	  atelier	  aanwezig	  voor	  de	  kinderen.	  

Reggio	  Emilia	  werkt	  met	  een	  curriculum	  waarin	  een	  deel	  gepland	  is	  en	  een	  deel	  open.	  Dit	  

zogenoemde	  'projectwerken'	  is	  opgebouwd	  rondom	  onderwerpen	  die	  de	  kinderen	  
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bezighouden.	  Daarnaast	  is	  er	  altijd	  ruimte	  voor	  onverwachte	  gebeurtenissen	  die	  aandacht	  

vragen.	  	  

Belangrijke	  begrippen	  die	  de	  Reggio	  Emiliabenadering	  kenmerken	  zijn:	  

• Het	  krachtige,	  competente	  kindbeeld	  

• De	  honderd	  talen	  van	  kinderen	  

• De	  drie	  pedagogen:	  de	  kinderen	  voor	  elkaar,	  de	  volwassenen	  en	  de	  omgeving	  

• Onderzoek,	  observatie,	  documentatie	  en	  reflectie	  

• Intersubjectiviteit,	  collegialiteit,	  participatie	  en	  communicatie	  

	  

Kenmerkend	  voor	  Reggio	  Emilia	  is	  dat	  leerkrachten	  het	  onderzoeksproces	  van	  kinderen	  

observeren,	  analyseren	  en	  documenteren.	  Van	  alle	  kinderen	  zijn	  er	  foto's,	  video's,	  teksten	  

en	  werkstukken.	  Voor	  de	  kinderen	  dient	  dit	  materiaal	  als	  inspiratiebron.	  Voor	  ouders	  is	  het	  

prettig	  te	  zien	  waar	  hun	  kinderen	  mee	  bezig	  zijn.	  Leerkrachten	  observeren,	  documenteren	  

en	  analyseren	  het	  onderzoeksproces	  van	  kinderen	  heel	  nauwkeurig.	  Daardoor	  ontdekken	  de	  

leerkrachten	  interessante	  denkbeelden	  van	  kinderen.	  Door	  deze	  te	  documenteren	  worden	  

ze	  zichtbaar.	  De	  documentatie	  wordt	  onderling	  besproken	  om	  te	  kijken	  met	  welke	  

activiteiten	  de	  interesses	  van	  het	  kind	  verder	  aangemoedigd	  kunnen	  worden.	  Het	  gaat	  dus	  

om	  de	  processen	  en	  niet	  om	  de	  resultaten.	  De	  documentatie	  heeft	  ook	  voor	  de	  kinderen	  zelf	  

een	  functie:	  hun	  leerproces	  wordt	  zichtbaar	  (Brouwers,	  2010).	  

In	  Nederland	  is	  Reggio	  Emilia	  vertaald	  door	  Margot	  Meeuwig	  en	  Tienke	  van	  der	  Werf	  in	  het	  

programma	  Sporen	  (Stichting	  Pedagogiek	  Ontwikkeling	  Reggio	  Emilia	  Nederland).	  Na	  een	  

positief	  advies	  van	  de	  wetenschappelijke	  erkenningcommissie	  effectieve	  jeugdinterventies	  is	  

dit	  programma	  in	  november	  2007	  erkend	  als	  programma	  voor	  voor-‐	  en	  vroegschoolse	  

educatie	  (VVE-‐programma).	  Er	  zijn	  wel	  verschillen	  met	  de	  Italiaanse	  situatie.	  Zo	  is	  de	  

inbedding	  in	  de	  opvoeding	  in	  de	  totale	  gemeenschap	  minder	  en	  is	  ook	  de	  

ouderbetrokkenheid	  van	  een	  andere	  aard.	  	  

Reggio	  Emilia	  is	  geen	  curriculum	  of	  een	  werkplan	  dat	  eenvoudig	  gekopieerd	  kan	  worden.	  Het	  

is	  vooral	  een	  diep	  geloof	  in	  democratische	  waarden,	  in	  gelijkwaardige	  participatie	  van	  alle	  

leden	  van	  de	  gemeenschap.	  Opvoeders	  gaan	  vooral	  samen	  met	  het	  kind	  op	  pad	  om	  de	  

wereld	  te	  ontdekken	  en	  er	  samen	  vorm	  aan	  te	  geven	  (Brouwers,	  2010).	  	  

Tegelijk	  met	  deze	  erkenning	  als	  VVE-‐programma	  is	  het	  boek	  Sporen	  van	  Reggio,	  een	  

introductie	  in	  de	  Sporen-‐pedagogiek	  uitgebracht.	  In	  1995	  werd	  al	  de	  Stichting	  

Pedagogiekontwikkeling	  0-‐7	  opgericht.	  In	  2008	  is	  het	  expertisecentrum	  Sporen	  gestart.	  
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