
 
 
 
 
 

Ouderinformatie SPOREN 

 

Inleiding 
 

In 2010 is op KDV de Duinstruiners gestart met de implementatie van SPOREN door de Stichting 

Pedagogiek Ontwikkeling Reggio Emilia Nederland1 (SPOREN). De pedagogisch medewerkers en 

manager zijn hiervoor twee jaar lang opgeleid en begeleidt en hebben daarin gekeken naar de 

mogelijkheden voor de eigen locatie. 

SPOREN is gericht op een brede en samenhangende ontwikkeling van de verschillende competenties 

waarover kinderen beschikken. Het gaat uit van de kracht, creativiteit en intelligentie en de honderd 

talen van alle kinderen en hun pedagogische medewerkers en ouders. 

 

Het algemene doel van SPOREN is zorgen voor een volwaardige maatschappelijke participatie van 

kinderen en volwassenen door het stimuleren van een integrale, brede ontwikkeling van jonge 

kinderen in een kindercentrum, waarbinnen naast de kinderen en pedagogisch medewerkers ook 

ouders actief participeren. 

 

Uitgangspunten van Sporen: 
 

Een krachtig kindbeeld. 
 

Kinderen worden geboren met vele mogelijkheden, ze zijn sterk, krachtig en creatief. Elk kind zoekt 

vanaf zijn geboorte naar communicatie, het is een sociaal wezen, Kinderen zijn onderzoekers, ze zijn 

leergierig en nieuwsgierig. Kinderen weten, kunnen, voelen en willen veel. Kinderhoofden dienen 

gevormd te worden2. Kennisopbouw begint bij motivatie. Verdieping van het leren begint bij intrinsieke 

motivatie van de kinderen; aanknopingspunt hiervoor is steeds datgene wat de kinderen bezighoudt 

en boeit. 

Een kind heeft 100 talen. 
 

Communicatie is een centraal begrip binnen de ontwikkeling en educatie van kinderen. 

Communiceren, ofwel zichzelf uitdrukken, kunnen kinderen op 100 verschillende manieren, in 100 

talen. Zij kunnen zich uitdrukken in dans, muziek, drama, in klei, op papier, enz. Iedere taal heeft zijn 

eigen kracht en mogelijkheden. Het tot bloei brengen van al deze potentiële talen, naast de gesproken 

en geschreven taal, verrijkt de mogelijkheden tot communicatie tot uitwisseling en leren over zichzelf, 

de anderen en de wereld. 

Pedagogische documentatie. 
 

De kern van de werkwijze is de pedagogische documentatie. Deze maakt de leerprocessen van de 

kinderen zichtbaar en daardoor bespreekbaar voor de pedagogische medewerkers, maar ook voor de 

kinderen en hun ouders. De pedagogisch medewerkers zijn de onderzoekers en documentalisten van 

dit leerproces. Door de kinderen dit materiaal terug te geven op onder andere de werkwand krijgen zij 

de mogelijkheid terug te kijken op hun eigen leerproces. 
 

1 
Deze pedagogische systematiek is aangepast naar de eigen situatie waardoor we niet gecertificeerd zijn. 

2 
Uitspraak van Loris Malaguzzi, grondlegger van de visie van Reggio Emilia 



 
 

 

 
 

De 3 pedagogen. De 1e pedagoog; de kinderen. 
 

Kinderen leren het meest van elkaar; zij zijn elkaars eerste pedagoog. Kinderen ontwikkelen zich en 

bouwen aan een eigen identiteit. Dat doen zij in wisselwerking met andere kinderen, met volwassenen 

en met de wereld om hen heen. 

De 2e pedagoog; de volwassenen. 

Op de Duinstruiners hebben de pedagogisch medewerkers, en de atelierista3 de taak om ervoor te 

zorgen dat de kinderen optimaal van elkaar kunnen leren. Zij nemen de houding aan van een 

onderzoeker, ze onderzoeken wat de kinderen bezighoudt en waarom. Ze staan naast, achter en om 

de kinderen heen. Op basis van wat de pedagogisch medewerkers zien en horen, creëren zij 

mogelijkheden voor volgende stappen in de ontdekkingstocht van de kinderen. 

De 3e pedagoog; de ruimte en materialen. 

De ruimte en de aangeboden materialen hebben een eigen pedagogische waarde. Zij dienen het 

ontdekken en het onderzoek van de kinderen. Er zijn verschillende hoeken ingericht voor verschillend 

spel. De inrichting en het aanbod van materialen wordt voor een deel afgestemd op de onderwerpen 

die de kinderen bezig houden en zij zodoende steeds in ontwikkeling. De materialen nodigen uit tot 

spelen, maken en leren. We noemen dat een leerrijke omgeving. Kinderen leren het materiaal 

waarmee zij werken en elkaar producten te waarderen en te respecteren. 

Werken met onderwerpen. 
 

Door het zorgvuldig kijken en luisteren naar de kinderen wordt duidelijk welke onderwerpen de 

kinderen bezighouden. Het betreft bijna altijd de interesse van groepjes kinderen, zelden van de hele 

groep. Er kunnen dus meerdere grote of kleinere onderwerpen leven in een groep. Soms duren deze 

een week, soms maanden. Het betreft zowel hele concrete onderwerpen, zoals de vogels in de tuin, 

als meer abstracte, zoals drijven en zinken. De pedagogisch medewerkers proberen de onderwerpen 

te verdiepen door het maken van documentatie en het geven van materialen en nieuwe impulsen. 

Elke dag maken de pedagogisch medewerkers een nieuw plannetje om met een klein groepje 

kinderen rond een onderwerp te werken. Op basis van de dagelijkse documentatie worden vervolgens 

nieuwe plannetjes gemaakt voor de volgende dag. Plannetjes kunnen worden bijgesteld wanneer zich 

nieuwe concrete situaties in de groep voordoen. Zo wordt het onderwerp al gaande weg verbreed en 

verdiept. 

De 3 participanten. 
 

De Duinstruiners is een leergemeenschap voor de kinderen, de pedagogisch medewerkers en de 

ouders. Deze 3 participanten zijn met elkaar verbonden en hebben ieder hun eigen rechten en 

verantwoordelijkheden in het proces van de ontwikkeling en educatie van de kinderen. Dagelijks wordt 

geïnvesteerd in het betrekken van ouders bij de gang van zaken. We verwachten hierbij een 

betrokken houding van ouders. De werkwand speelt hierbij een belangrijke rol. Ouders kunnen hier 

volgen wat de kinderen ontdekt en geleerd hebben en zij kunnen hierover praten met hun kind. 

 
 
 
 

3 
Creatief persoon die de pm ondersteunt in het maken van plannen, de uitvoering ervan en het 

documenteren. 


