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lnzicht krijgen in d* cffitwikkelir:g
ven jcng€ kinder#n
Kindercentra die de
Reggio-benadering een
warm hart toedragen
en zich bezighouden
met documenteren,
kunnen een hoop plezier
hebben van het boek
Documenteren voor jonge
kinderen. ln Noord-ltalië
werken kindercentra al
lang met pedagogisch
documenteren. Dit
boek beschrijft hun
ervaringen en de
docu mentatiematerialen en instrumenten die zij
hebben ontwikkeld.

oc

Documenteren voor jonge kinderen is
een prachtige titel die precies zeglwaar
het over gaat: documenteren VOOR jon-

Documenteren is meer dan Íoto's maken
en een stukje schrijven, een plakboek ma-

ge kinderen. Je doet het niet voor jezelf,
maar voor de kinderen. Wie dat goed

ken waar alle knutselwerkjes van kinderen

doet, helpt kinderen zichzelf beter te leren kennen en maakt het contact met

keningen opgehangen worden. Wie goed

ouders meer gericht; ouders worden
gelijkwaardige partners. Ook helpt docu-

veerl het spel, maaK een video en kijt<t,

menteren om inzicht te krijgen in de wijze van leren en ontwikkelen van jonge

in spel en in zijn communicatie met andere

kinderen. En dat laatste helpt iedereen
die met jonge kinderen werkt weer ver-

in geplaK worden, een wand waar de te-

documenteert, kijkt naar kinderen, obserzonder oordeel, naar wat een kind laalzien
kinderen en volwassenen. Je observeerl
een kind in zijn ontwikkeling om het verder

te'helpen' in deze ontwikkeling opdat ieder kind tot zijn recht komt. Helpen in de

der in de beroepspraktijk van de kinderopvang. Het werk op de groep kan

juiste zin van het woord: het gaat om de

beter afgestemd worden op de kinderen
en hun behoeften. Het biedt gelegen-

ject. ln dit traject zijn de kinderen zelf actief

begeleiding van kinderen in een groeitra-

heid tot vorming van de kinderen en tot
zelfuorming van de pedagogisch mede-

en kritisch in het vormgeven ervan. Want

werkers. Documenteren vraagt, nee eist,

van Reggio, dus er wordt uitgegaan van

reflectie!

het boek is gebaseerd op de pedagogiek
een krachtig kindbeeld. Documenteren

wordt dan pedagogisch documenteren.

Ëcht kÍjken

Dit documenteren kan het beste prolect-

Als je echt kijkt, zie je zoveel meerl En kij-

matig, je creëed een omgeving waarin le-

ken is dan méér dan 'op je handen zitten'
en kijken naar kinderen. Kijken doe je met

ren leren mogelijk wordt gemaaK.

meerdere zintuigen: met je ogen, oren en

$tap voor stap

handen. Wat laten kinderen zien en ho-

Pedagogisch documenteren is een mid-

ren? En wat kun je met het resultaat van

del, het documenteren zelf is geen doel

dit kijken? Het kijken wordt krachtiger en

op zich, zo stellen de auteurs nadrukkelijk.

effectiever door te documenteren, waarbij
je gebruikmaakt van meerdere materialen
en mogelilkheden. Maar hoe doe je dat?

Schrijven, Íotos maken, filmopnames ma-

Het antwoord ligt in het boek Documen-

deren in de weg staan. Het is, niets meer

teren voor jonge kinderen. Dit boek vindt
zijn basis in Noord-ltalië, in de pedago-

en niets minder, een middel om uiteindelijk

giek van Loris Malaguzzi, ook wel de pe-

Stap voor stap wordt aan de lezer uitgelegd hoe en waarom je documenteed:

dagogiek van Reggio genoemd. Beide
auteurs zijn pedagoog en trainer in deze

ken en documentatiemappen maken mag
immers nooit het directe contact met kin-

het contact met het kind te intensiveren.

hoe betrek je kinderen hierbij en wat kan
het je opleveren? Dat alles vanuit een hel-

Pedagogisch documenteren
à la Reggio

Noord-ltaliaanse kindercentra en hebben
hun sporen in deze pedagogiek meer

een lineaire naar een webvormige visie.

Auteurs Laura Malavisie en Barbara

dan verdiend. Ze nemen de lezer mee
in de wilze van pedagogisch documenteren als middel om beter te communi-

Reflectieve vrasen
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ceren en te reflecteren over hoe

Kennis doen we niet op een voorspelba-
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kinderen leren.

re, geleidelijke en stapsgewijze oÍ lineaire
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der omschreven theoretisch kader, van

manier op. We doen stappen vooruit en

Fraktijkv*orbeelelen

achteruit in meerdere richtingen, afge-

Het hele boek is doorspekt met Íotos en

Het is een belangrjk onderdeel van je

wisseld met a{ en toe een pauze. Zoals

prachtig gedocumenteerd, Dat kan ook

werk, dus het mag of moet zelÍs tijd kos-

een spinnenwebl En iedereen doet dat

niet anders in een boek over documente-

ten. Je zult moeten investeren in docu-

op een eigen wijze. leder kind volgt spe-

ren. Meegenomen zijn uitwerkingen van

cifieke en individuele leerpaden. Deze vi-

tussendoor documenteren is er niet bij.

documenteren à la Reggio in België. Caro-

mentatiematerialen. Een digitale camera
is een must. Tijd en ruimte plannen om

sie op leren en de betekenis hiervan, sa-

lien Boudry schrijfster van het boek

te documenteren en aan de hand daar-

men met een uitgebreid kindbeeld en de

Ontvlambare vingers en heel ervaren in be-

van te reflecterer zou tot het dagelijkse

rol van de opvoeder vormt de bodem

geleiden van het proces van pedagogisch

onder de specifieke wijze van documen-

documenteren, legt uit hoe in België het

werk moeten horen, net zoals de lunch
en de koffiepauze. Maar dan kun je ook

teren in dit boek. Met de bijgeleverde re-

documenteren is vormgegeven. Met een

werkelijk investeren in een documenta-

Ílectieve vragen krijgt de lezer een beeld

aantal goed gedetailleerde en gedocumen-

tieproject, voor en met de kinderen. Voor

van deze wijze van documenteren en

teerde praKijkvoorbeelden wordt duidelijk

en met de ouders. Voor en door jezelf

krijgt hij de kans om te oeÍenen met het

inzicht en uitleg gegeven. Zo 'lees' je

kijken naar het verzamelde documenta-

behulp van tekst en foto's

tiemateriaal. Wat laat het zien en wat kun

de 'bijendans' waarin je wordt meegeno

je ermee? Wat zegt het over het denken
van het kind? Hoe interpreteer je de ge-

men van venruondering naar spelidee en

boek, maar bovenal heel inspirerend, ook

de 'mandala' over een atelier op maat.

voor de niet-lezers onder ons, want de fo-

-

-
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mel

onder andere

fulu*t hmve
Een prettig leesbaar en zeer handzaam

to's alleen zeggen soms al meer dan ge-

baren van kinderen? ls er genoeg ruimte

voor diversiteit? Handige observatielijs-

Hard werken

noeg. Kortom, een boek dat kan bldragen

ten en plannen voor activiteiten helpen

aan het verhogen van de pedagogische

de beginnende documenteerder te star-

Aan de hand van onder andere deze
zeer herkenbare praktijkvoorbeelden kan

ten en structuur aan te brengen in de

het niet anders dat dit boek eenieder die

zal versterken en waarop je verder kunt

documentatie. ln een aparl hooÍdstuk

met kinderen werkt uitdaagt om aan de

doorbouwen. Wat

wordt de relatie tussen individuele en

slag te gaan met documenteren. De auteurs laten je niet geloven dat het een-

must have voor de kinderopvang en ieder-

groepsdocumentatie beschreven, want
een kind leeft en leerl niet solitair maar is

voudig is. Documenteren is hard werken

denken/leven en leren van kinderen. Want

ook onderdeel van de groep.

en vraagt veel zorg en aandacht; even

documenteren doe

kwaliteit, dat de visie op krachtige kinderen

mr1

betreft een echte

een die gernteresseerd is in de wijze van
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VOOR de kinderen! <
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