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HOT NEWS! Jantine, a special force of IKC 

OK, ook wel bekend als de garden lady 

deelt haar ervaringen over Reggio.  

Van onze redactie:  

Wanneer ben je voor het eerst in aanraking gekomen met de pedagogische filosofie van Reggio 

Emilia? 

Mijn eerste ervaring met Reggio was 13 jaar geleden in Istanbul. Ik werkte 

voor een internationale privéschool. Ik had daar een Duitse directeur die 

onderzocht om kinderforest te introduceren. Dat is erg gericht op het buiten 

zijn en in de natuur kinderen helpen te ontwikkelen. Dit sloeg niet aan in 

Istanbul omdat we de ouders niet meekregen. Toen heeft de directeur 

gekeken naar Reggio Emilia en daarin zijn we toen geschoold.   

We hadden een oud huis als school vlak bij een kasteel. Elk jaar gingen we dat 

uitbreiden samen met de kinderen. We hebben daar met de kinderen adobe 

hutten gebouwd.  Om het huis heen hebben we gekeken naar wat de kinderen 

wilden planten en dat ook uitgevoerd. De kinderen mochten zelf een klimrek 

ontwerpen en deze werd met behulp van volwassenen met de kinderen 

gebouwd. Eigenlijk werd alles met de inspraak van kinderen gedaan. Eén keer 

per jaar hielden we een “Harvest Festival”. Alle ouders kwamen om groente, 

fruit en kruiden te kopen wat de kinderen hadden geoogst. Met de opbrengst 

werden weer nieuwe spullen gekocht. Wat er gekocht moest worden werd in samenspraak met de 

kinderen besproken. Zo wilden de kinderen ook een waterbaan maken. Dan werd er met de 

kinderen een boodschappenlijstje gemaakt, boodschappen gedaan en gingen we met de kinderen 

aan de slag om de waterbaan te maken. 

Hoe zien wij Reggio Emilia terug in jouw handelen en in je ruimte op de BSO? 

Ik heb mijn lokaal meer Reggio gemaakt. Het is meer open. Ik heb een stukje atelier gemaakt en er is 

een kook en bouweiland. Ze kunnen hier met echte materialen werken. Bij de bouwhoek werken ze 

bijv. met een echte zaag, hamer en schroeven. Op die manier wil ik het meer toegankelijk maken 

voor de kinderen. Er moeten materialen liggen die zichtbaar en makkelijk bereikbaar zijn en die 

kinderen uitdagen om te gaan onderzoeken of ze uitnodigt om er mee aan de gang te gaan.  



Bij de ouders heb ik het verzoek gedaan om materialen aan te leveren. Er ligt allerlei kosteloos 

materiaal waar de kinderen mee aan de gang kunnen gaan. Elke week vraag ik bij de kinderen waar 

de kinderen behoefte aan hebben zodat ik daar met activiteiten op aan kan sluiten. Het is echt 

belangrijk om goed te luisteren naar de kinderen en daarop aan te sluiten.  

   

Bij Reggio gaat het om drie pedagogen: De kinderen zelf, de begeleider 

en de ruimte/materialen. Als we kijken naar de kinderen. Hoe ga je om 

met onderzoekend leren van het kind en hoe ga je daarmee om als het 

om een groep gaat?  

Vanuit de input van de groep kom je altijd wel tot een gezamenlijk 

thema. Er zijn zoveel activiteiten rondom een thema te verzinnen dat er 

voor elk kind wel een passende activiteit te vinden is. Het werkt op de 

BSO ook iets anders dan in het onderwijs in die zin dat activiteiten niet 

allemaal verplicht gevolgd moeten worden.  

Volgens de pedagogische filosofie stel je je als begeleider onderzoekend 

op met de kinderen. Ik begrijp dat je niet echt kennis overdraagt maar 

dat je leerervaringen aanbiedt waardoor kinderen zelf leren. Hoe zet je 

de kennis van jezelf in zonder het direct over te dragen?  

Kinderen moet je leren onderzoeken. Je laat hierbij kinderen ook bewust doormodderen. Bijv. met 

het zoeken van een recept. Soms gaat dit minder goed. Dan bespreek je met het kind: wat had je 

anders kunnen doen? Juist door de kennis soms niet te delen komen de kinderen tot leren. Je rijkt ze 

materialen aan en je deelt de ervaring hoe ze kunnen zoeken. Vervolgens leren de kinderen door 

hun eigen obstakels en succeservaringen en ook door naar elkaar te kijken en van elkaar te leren.  

Soms leer ik ook samen met de kinderen. Bij de volkstuin bijv. heb ik van sommige planten minder of 

geen verstand. Dan zoek ik samen met de kinderen naar informatie over de plant.  

Met welke materialen werk je? Wat voor materialen passen er bij Reggio? 

Het liefst kosteloos materiaal. Hierbij zoek ik de samenwerking met de ouders. Die samenwerking 

vind ik belangrijk. Ik vraag ook ouders die bijv. een schilderworkshop of een kookklas kunnen 

verzorgen. Daarbij zoek ik samen met de kinderen welke materialen we daarvoor nodig hebben. 

Kun je een succeservaring beschrijven in het werken rondom Reggio?  

Het is vooral het echt luisteren naar de kinderen en de gesprekken die eruit komen. Een kind komt 

bijv. met dat hij veel met kippen heeft. Dan doen we een week rondom de kip. Bij het eten worden 

er onderwerpen aangesneden waar kinderen heel open over kunnen praten zoals het gepest 

worden. Maar je kunt ook heerlijk filosoferen met de kinderen.  



Waar liggen voor jou de uitdagingen in het werken met Reggio?  

Er zijn kinderen die heel stil kunnen zijn en op de achtergrond. Het betrekken van kinderen die niet 

actief op de voorgrond treden vind ik lastig. Als je het over de 100 talen hebt. Welke taal spreekt 

hem/haar aan? Wat ik dan doe is het kind apart nemen en kijken waar zijn/haar interesses liggen 

maar dit is niet altijd makkelijk en duidelijk te vinden.  

Zijn er nog zaken die je wilt delen rondom Reggio?  

Wat ik heel leuk vind in Nederland zijn de kringloopwinkels. Hier vind je veel materiaal wat goed te 

gebruiken is. 

Voor de leerkrachten: Ik denk dat het lastig is om een stapje terug te doen in het overdragen van 

kennis. Je staat bij Reggio echt naast de kinderen en niet erboven. Soms zet je een activiteit wel door 

als er vanuit de kinderen niet veel komt.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


