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Pistoia, een cultuur van het jonge kind
Het boek Pistoia, een cultuur van het jonge kind beschrijft de inspirerende werking van
opvanglocaties en kleuterscholen in de Noord-Italiaanse stad Pistoia. Ze gebruiken de aanpak
van Pedagogisch documenteren. Een klimaat van samen leren en van kritisch reflecteren op de
praktijk vormt er de basis van innovatieve praktijken.

Waarom is de Noord-Italiaanse aanpak zo inspirerend?
De aanpak is uitdagend, lonend en plezierig. Uitdagend, omdat je als medewerker nooit
precies weet waar je zult uitkomen. Lonend, omdat je via de documentatie over je werk met
kinderen kunt communiceren met ouders en met de buitenwereld en daar veel positieve
reacties op krijgt. En plezierig, omdat het je werk boeiend maakt en je steeds nieuwe dingen
gaat ontdekken in kinderen
De aanpak is interessant vanwege de nadruk die wordt gelegd op de ruimte als derde
pedagoog. De zorg en aandacht voor de ruimte is voor iedere bezoeker direct zichtbaar en
tastbaar. Er is geen ‘standaard’ inrichting, maar elke locatie heeft een eigen signatuur.
Bij de Pistoia-benadering gaat het om voorzieningen die zijn ingebed in de sociale
structuur en cultuur van een stad die het belang van goede voorzieningen voor alle jonge
kinderen al decennia lang onderkent, op allerlei manieren ondersteunt en aanpast aan
veranderende omstandigheden.

Zorgt de aanpak in Pistoia voor kwaliteitsvolle voorzieningen?
Pistoia heeft de laatste tien jaar meegewerkt aan heel wat Europese onderzoeken naar de
effecten van deze aanpak op de professionalisering van de medewerkers. Uit deze
onderzoeken blijkt telkens weer dat de coaching technieken die in het boek beschreven worden
een positief effect hebben op de kwaliteit van de werking met de jonge kinderen en met de
ouders.
Hoe kan het boek medewerkers in de opvang inspireren?
Het boek bevat concrete tools, zoals de pedagogische slang
om mee in de coaching aan de slag te gaan
Het boek is rijkelijk ondersteund met beeldmateriaal en is
daarmee een bron van inspiratie
Het boek bevat ook een hoofdstuk met voorbeelden van
Nederlandse en Vlaamse praktijken die Pistoia als
inspiratiebron hebben gebruikt.
Het Boek kan je HIER bestellen
Lees ook de recensie van Vakblad Vroeg
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Stuur ons uw inspiratieprikkels!
We zijn benieuwd naar uw inspiratieprikkels!
Stuur ons een foto en je idee en we nemen het op in een volgende editie van de
inpspiratieprikkels. Stuur dit naar info@topzet.be. Ook weblinks zijn welkom!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@topzet.be toe aan uw adresboek.

