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Inleiding op het thema

Van plaatsgebonden leren naar economische heropleving

Het belang van
een ‘plaatsgevoel’
ook
o het verleden, dat ons wordt aangereikt door
onze
familie, de gemeenschap en de instituties.
o
En
E naarmate kinderen ouder worden zal het
ook
o hun verwachting van de toekomst inhoud
geven.
g

Gastredacteur Bronwen
Cohen deﬁnieert in dit
eerste artikel het Engelse
woord ‘place’ dat in de
context van dit themanummer van Kinderen
in Europa welhaast onvertaalbaar is. 'Place' is meer dan
plaats, de letterlijk betekenis. Het is de som van emoties,
herinneringen, beelden en betekenissen die elk mens toekent aan een plaats of plek, in het bijzonder de plaats of
plek waar hij is opgegroeid. Laten we het ‘(leef)omgeving’
noemen.

DOOR: BRONWEN COHEN - In een artikel in

deze Kinderen in Europa zegt kunstenaar John
Bellany: 'Ik hou ervan om over mijn kindertijd
te praten. Ik heb er veel en vaak over geschilderd’. Bellany’s kunst getuigt van een sterke
verbondenheid aan de omgeving van zijn kindertijd: zeeën, landschappen, mensen, boten
en vissen. Zijn jeugd in twee Schotse vissersdorpen zijn hem bijgebleven, nog lang nadat
hij er was weggegaan.
Het onderzoek van de Canadese neuroloog Endel Tulving laat zien dat een specifieke
plaats, plek, omgeving grote betekenis kan
hebben bij het terughalen van herinneringen.
De associaties met die plaats (of een bepaalde
gebeurtenis) kunnen – zelfs tientallen jaren later – herinneringen terugbrengen die verloren
leken.1 Psychologen zeggen dat – net zoals het
gezin waarin je opgroeit – ook de perceptie van
een bepaalde omgeving (in fysieke of sociale

zin) levenslang invloed kunnen hebben.
'We leven, werken, leren en communiceren in
een domein van zingeving en betekenis dat gevormd wordt door de mensen met wie we samenleven en die hun kennis over en perceptie van de
wereld om hen heen vormgeven met behulp van
rituelen en symbolen. Ons lot en onze persoonlijke geschiedenis zijn afhankelijk van de aard en
inhoud van het leven dat we delen met de mensen
om ons heen, van de affecties en de poëzie in de
manier waarop onze families en de gemeenschap
waarin we opgroeien ons waarderen en ondersteunen tijdens alle fases in onze ontwikkeling en
van wat wij hen daarvoor in de plaats geven.’2
‘De omgeving’ is dus geen ding, maar een proces dat vorm krijgt door ons handelen en door
ons engagement. Zo kan de omgeving, net als het
gezin waarin kinderen opgroeien, het leven van
kinderen bepalen, hun identiteit vormen, hun
sociale relaties inhoud geven en het begrip van
de wereld woorden geven. Deze omgevingsverbondenheid omvat niet alleen het heden, maar

Dit nummer gaat dieper in op de betekenis
van
v de plaats en de gemeenschap, en hoe jonge
kinderen
deze dingen beleven. We bekijken eerst
k
hoe
h voorzieningen voor jonge kinderen hun horizon verbreden, of net verengen in deze moderne
geïndustrialiseerde samenleving. Rita Haberkorn
stelt dat kinderen maar zelden hun kameraadjes
uit de buurt zien. Activiteiten voor kinderen vinden hoofdzakelijk plaats op 'eilanden die door
volwassenen bestuurd worden'. Ze pleit voor
speelplaatsen waar ‘het leven welkom is’ en die
de link leggen met de buurt en de gemeenschap.
Marzena Lotys vat getuigenissen van kinderen
samen. Zij vertellen wat zulke plaatsen kunnen
betekenen in het landelijke Polen. Krzy is vijf;
hij vindt het jammer dat hij niet naar de kleuterschool kan en zijn neefje wel. Er is geen school in
Krzy´s buurt en daardoor 'verveelt hij zich'.
We onderzoeken ook hoe voorzieningen
kinderen kunnen helpen om het begrip ‘plaats’
betekenis te geven. Zo stelde een symposium
over plaatsgebonden leren enkele jaren geleden
al dat deze manier van leren niet nieuw is. De
Amerikaanse pedagoog John Dewar omschreef
het probleem van onthechte scholen en gemeenschappen in de negentiende eeuw:
'Het kind beweert dat school nutteloos is
omdat hij er niets kan doen met wat hij buiten
de school heeft geleerd. Bovendien kan hij in
het dagelijkse leven niets doen met wat hij op
school heeft geleerd.'1
Dit probleem geldt niet alleen voor schoolgaande kinderen, maar voor de hele gemeenschap.
Met het verlengen van de schoolplicht bleek het
KINDEREN IN EUROPA - NUMMER 18

Inleiding op het thema

Plaats en gemeenschap kunnen,
net als families, het leven van
kinderen vorm geven. Ze bieden
identiteit, sociale relaties en
inzicht in de dingen

zich vooral in landelijke gebieden te manifesteren. Karl Jan Solstad en Anne Sofie Skogvold beschrijven hoe de verlenging van de schoolplicht in
het Noorwegen van de jaren ’70, de nadruk legde
op het betrekken van het sociale, economische en
culturele leven in het curriculum. Wenche Rønning toont aan dat diezelfde visie nu ook wordt
toegepast bij jonge kinderen, die er vanaf één jaar
in opvangvoorzieningen terecht kunnen.
Noorwegen staat bekend om de officiële
erkenning van het plaatsgebonden leren, op
plaatselijk en nationaal niveau. Toch zijn er ook
heel wat andere scholen en voorschoolse voorzieningen die zo te werk gaan. Will Coleman
geeft ons een voorbeeld van een basisschool in
een klein vissersdorp in Cornwall, in zuidwest
Engeland. Daar hebben ze een project rond
plaatsgebonden leren opgezet.
Door te leren over plaatsen ontwikkelen kinderen een eigen identiteit. In nummer 12 en 13
van Kinderen in Europa vertelden we al wat dit
betekent voor kinderen van andere bevolkingsgroepen. Voor hen kan een ‘plaats’ verschillende
betekenissen hebben. Dit keer onderzoeken de
‘plaatscultuur’ en identiteit van deze kinderen
in verschillende contexten.
In Nieuw Zeeland en Noorwegen kregen een
aantal onderwijshervormingen in 1989 overheidssteun, omdat ze door een plaatsgebonden
curriculum meer belang hechtten aan het multiculturele karakter van het land. Aroaro Tomati
en Erana Hond-Flavell vertellen over het project
in een Mãori taalcentrum voor jonge kinderen.
Het concept ‘whãnau’ (betrekken van de naaste
familie, individu’s en bredere familie) staat er
centraal. Op die manier willen ze hun 'cultuur,
historische kennis, identiteit, eigenwaarde en
betrokkenheid' terug op de kaart zetten.
Chris Pascal en Tony Bertram doen verslag
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van het project Children Crossing Borders. Dat
bevat getuigenissen van immigrantenouders en
kinderen in vijf landen. Clare Meade en Karen
Fairfax–Cholmeley beschrijven een generatieoverschrijdend leerprogramma voor families
in Engeland. Dat focust vooral op kansarme
stedelijke gebieden, waar het uitwisselen van
verhalen binnen families en de gemeenschap
tot een beter begrip tussen culturen kan leiden.
Toch geven ze aan dat de beste manier om te
leren binnen een familie, het 'rijke model' is. De
nadruk ligt daarbij op de culturele rijkdom van
families, en niet op wat ze niet hebben. Geen
deficitmodel dus, waarin ouders te over weinig
ervaring en kennis van opvoeding beschikken.
Een gelijkaardige visie vinden we in het verhaal
van Jagoda Novak. Ze beschrijft een opvoedingsproject van Romakinderen in Kroatië.
Voorzieningen voor jonge kinderen kunnen
die kinderen helpen om zichzelf en de maatschappij te begrijpen. Toch is de toegang tot
deze voorzieningen in landelijke en dunbevolkte gebieden erg beperkt. We besteden daarom
ook aandacht aan modellen die dit probleem
willen verhelpen. Francesco Di Iacovo richt
de spots op de regio Toscane, waar er een samenwerking loopt met de universiteit van Pisa.
Hij wijst op de voordelen van de band tussen
landelijke en stedelijke gebieden en heeft ook
aandacht voor een vernieuwde aanpak bij het
inrichten van opvangvoorzieningen. Di Iacovo
en Grazia Faltoni beschrijven een aantal nieuwe
modellen en de brede economische en sociale
impact in de regio Toscane. Anna Polloni belicht
dezelfde thematiek in Emilia Romagna. Deze
projecten krijgen logistieke en financiële steun
van de regio en van Europa.

Eén van de problemen in landelijke gebieden
is dat ze niet dezelfde standaard als de steden
hebben. De Portugese overheid ontwikkelde in
de vroege jaren 90 een aantal voorzieningen, die
hierbij konden helpen. Luis Ribeiro vertelt dat
de cluster die het kleuter-, lager, secundair en
hoger onderwijs samen brengt, heel wat voordelen biedt bij activiteiten voor kinderen, families
en de gemeenschap. De cluster heeft bovendien
ook de plaatselijke identiteit versterkt. Florence
Pirard heeft het over nieuwe netwerken voor
professionele ontwikkeling. Daarmee moeten
voorzieningen in Luxemburg, het zuiden van
België, uit hun isolement gehaald worden. Eric
Rossi vertelt dat als Frankrijk de voorzieningen
voor jonge kinderen wil uitbreiden, er een erg
ambitieus plan voor nodig is.
Het verhaal van Pauline Ansel-Henry is helemaal anders. Zij vertelt hoe Denemarken kinderen uit de stad meer in contact wil brengen
met het platteland. De geschiedenis van de allereerste Deense kleuterscholen komt aan bod.
Kinderen leerden er voor het eerst in de bossen spelen of voor dieren zorgen. Zweeds onderzoek toonde al aan dat deze ervaringen erg
waardevol zijn.
En wat doet Europa eigenlijk op dit vlak?
Androulla Vassiliou, de Europese commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en
Jeugd, zegt dat de Unie een grote bijdrage levert
voor levenslang leren in en buiten de steden.
Een nieuwe visietekst uit 2009 beschouwt voorzieningen voor jonge kinderen als een terrein
waar ruimte is voor verbetering. Daarom werd
er ook al geïnvesteerd in landbouw en ontwikkeling. John Bryden, voorzitter van het International Rural Network, is ervan overtuigd dat er
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