
	  

	  

	  

Arnhem,	  21	  januari	  2013	  

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat de samenwerking van Pabo Arnhem met Reggio Children in Reggio 
Emilia (Italië) startte. Al die jaren blijft de onderwijsbenadering van Reggio Emilia een bron van 
inspiratie. De vele studiebezoeken hebben de deelnemers heel wat “onderwijs-vitaminen” geleverd. 

Samen met de Stg. Pedagogiekontwikkeling (Amsterdam) organiseren we dit najaar weer een 
studiebezoek.  

‘Wetenschap en Techniek’, ‘Brede School’ , ‘Inclusief Onderwijs’ , ‘Competenties’: een ‘greep’ uit 
de vele onderwerpen waarvoor we in onze dagelijkse onderwijspraktijk oplossingen zoeken, om 
daarmee ieder kind optimale ontwikkelingskansen en –mogelijkheden te bieden. 

De Reggio-benadering met de onderzoekende grondhouding van zowel de leraar/opvoeder als de 
kinderen zelf illustreert de betrokkenheid van de samenleving bij de ontwikkeling van het kind: 
ouders, opvoeders, begeleiders, leraren en overheid. 

De aanpak van Reggio Emilia kunnen we niet kopiëren, maar kan ons wel inspireren en daarmee ons 
innovatieproces nieuwe impulsen geven. 

Najaar 2013 is er weer een mogelijkheid om zelf met ‘eigen ogen en oren’, kortom alle zintuigen, de 
Reggio-benadering te ervaren. 

Atelierista’s, pedagogista’s, begeleiders, ouders, locale overheid vertellen, laten zien en ervaren wat 
hun drijfveren zijn achter de Reggio Emilia onderwijsbenadering. Ook krijgen we uitgebreid 
gelegenheid hun scholen te bezoeken. 

De Reggio Study Tour is deze keer van 14 – 20 october  2013, met een nader af te spreken 
voorbereidingsbijeenkomst in september. 

Er zijn 3 deelnamevarianten, zie verder 

Is uw belangstelling gewekt ? Meerdere informatie ? Een plaats reserveren ?                   
 
Neem contact op met Linus Cornelissen / PABO Arnhem 

e-mailadres: linus.cornelissen@han.nl 

 

 

 

 

 



	  

	  

 

Reggio Study Tour 2013  

 

Variant A 

795 €   - Cursusprogramma in Reggio Emilia  (dus zelf reizen en zelf onderdak) 16 – 18 oct.                                           

Variant B 

          1115 €   - Cursusprogramma in Reggio Emilia  (zelf reizen)  
+ 4 nachten Hotel (L/O) in Reggio Emilia  *)                                             15 – 19 oct. 

Variant C 

         1295 €   - Cursusprogramma in Reggio Emilia  
                        + 4 nachten Hotel (L/O) in Reggio Emilia  *) 
                        + Reizen per Touringcar met overnachting in Zwitserland                        14 – 20 oct. 
 

Bij alle varianten is een ‘opstart-dinner’ inbegrepen. 

*) Het aanbod is op basis van 2-pers.kamers. Er is een beperkte mogelijkheid voor een 1-pers. Kamer. 
Toeslag voor een 1 pers. Kamer : 230 € 

 

                              

 

 

	  

	  

	  


