Democratie Doen Wij Samen
Training en Adviestraject
Welke keuzes bied je kinderen aan?
Hoe geef je aandacht aan het individuele kind én aan de groep?
Hoe ga je om als er conflicten tussen kinderen ontstaan?
Drie uitgangspunten liggen aan deze training /het adviestraject ten grondslag:
 Kinderen zijn burgers en moeten leren participeren vóór dat ze kunnen participeren.
 Pedagogisch medewerkers fungeren bewust of onbewust als voorbeeld voor kinderen in
kindercentra, door hun houding, pedagogische werkwijze en begeleidingsstijl.
 Pedagogisch medewerkers en coaches kunnen met hun democratische houding als rolmodel in
kindercentra fungeren en voorwaarden creëren voor een democratische praktijk, waar ieder kind,
ouder en collega een stem heeft en actief participeert.
De training/het adviestraject Democratie Doen Wij Samen biedt voorzieningen voor Jonge Kinderen de
gelegenheid hun maatschappelijke functie bewust vorm te geven. Pedagogisch medewerkers en hun
begeleiders kunnen stapsgewijs werken aan een van de pedagogisch thema’s: samen leren over
democratie, diversiteit ontdekken, verantwoordelijkheid nemen, conflicten oplossen, besluiten nemen.
Aanpak en kernonderdelen
De training/het adviestraject ondersteunt:
- pedagogisch medewerkers en leerkrachten bij het ontwikkelen van competenties voor het begeleiden
van kinderen tot democratische burgers;
- teambegeleiders bij het begeleiden van het methodisch gebruik van actie-onderzoek en documenteren en
bij implementeren van de visie en vaardigheden van democratisch burgerschap.
Inhoudelijke rode draad is het door de opdrachtgever gekozen pedagogische thema gekoppeld aan
democratisch burgerschap en kinderparticipatie. Uitgaande van de vijf pedagogische thema’s wordt in de
training/het traject gewerkt aan:
INZICHT en visieontwikkeling t.a.v. democratische burgerschap;
DE PRAKTIJK: het leren hanteren van het model actie-onderzoek in de praktijk;
VOORWAARDEN: deelnemers krijgen handvatten hoe ze invulling kunnen geven aan hun eigen
professionele rol bij kinderparticipatie.
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INZICHT
Via films, praktijkinstrumenten en kennisoverdracht krijgen deelnemers inzicht in wat betekent:
* democratisch burgerschap
* kinderparticipatie en de verschillende vormen ervan.
* het model actie-onderzoek in de praktijk: een participatieve methode voor concreet en gericht werken
aan verandering in voorzieningen voor Jonge Kinderen.
DE PRAKTIJK via ACTIEONDERZOEK
In dit onderdeel staat centraal:
* het verkennen van een eigen (onderzoeks)vraag: wat men in de dagelijkse praktijk wil veranderen;
* het concretiseren van de vraag aan de hand van het 'stappenplan actie-onderzoeksvraag’.
VOORWAARDEN
Deelnemers krijgen inzicht in:
* de voorwaarden die kinderen nodig hebben om verantwoordelijkheid te leren dragen in een groep maar
ook voor materialen en de fysieke omgeving.
* eigen dilemma’s ten aanzien van het geïnitieerde participatieproces.
* eigen rol: als rolmodel, gids, begeleider en onderzoeker.
Deelnemers leren:
* inzetten en hanteren van democratische waarden en interactieregels.
* informatie verzamelen en documenteren over het leerproces van kinderen en hun eigen ontwikkeling.
* kritisch te reflecteren over de keuzes in het begeleiden van de eigen onderzoeksvraag.
Doelgroepen
Pedagogisch medewerkers, leerkrachten en teambegeleiders in kindercentra, voorschool, naschoolse
opvang, basisonderwijs, brede school, IKC’s.

Materiaal
Basismateriaal voor de training bestaat uit de publicaties ‘Denk groot, doe klein!’ en ‘Jonge burgers.
Kindercentrum als democratische oefenplaats’ en good practices uit ‘Samen goed voor later’.
De training / het adviestraject sluit aan bij het Pedagogisch Kader 0-4 jaar, 4-13 jaar en Samen Verschillend,
en bij diverse onderwijsprogramma’s op het gebied van democratisch burgerschap.

Duur
In overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtgever(-s)
De opdrachtgever, namens een of meerdere organisaties, zorgt voor de
samenstelling van de groep, de locatie en apparatuur.
Voor meer informatie
Ana del Barrio Saiz ; mail@anadelbarrio.nl ; tel: 0715764091
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