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Uit de selectie van materialenambassadeur DocAtlas
Samen verschillend : pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13
jaar
Van Keulen, Anke ; Singer, Elly. Amsterdam: Reed Business, 2012.
Vindplaats: docAtlas Antwerpen - ge 05.2 peda
Dit handboek gaat over werken met diversiteit in de kinderopvang. 'Samen
verschillend' begint bij de verschillen in de groep en in de samenleving, en biedt
handreikingen om daarmee om te gaan. Het boek heeft een brede invalshoek en
gaat niet alleen over de multiculturele samenleving: alle verschillen tussen mensen
in voorkeuren, talenten of temperament en alle verschillen in culturele
achtergrond, leef- en opvoedingsstijl, sekse, religie, sociaal milieu, beroep of
opleiding komen aan bod. Ook de omgang met kwetsbare kinderen en hun ouders
krijgt veel aandacht in het handboek. 'Samen verschillend' kan gebruikt worden als
basis voor het pedagogisch beleidsplan van de instelling, als lesmateriaal in
opleidingen en bijscholing, om de pedagogische samenwerking tussen de
kinderopvang en de basisschool of de sportvereniging vorm te geven.

Samenleven met gezond verstand
Loobuyck, Patrick. Kalmthout : Polis, 2017.
Vindplaats: docAtlas Antwerpen - ge 02.4 same
Er gebeuren vandaag veel dingen die het samenleven ronduit ingewikkeld maken.
Aanslagen, vluchtelingen, populisme... in het huidige klimaat gaan de debatten hard
tegen hard. Het gevolg daarvan is dat we dreigen te vergeten hoe we kunnen
samenleven. We mogen ons niet uit elkaar laten spelen, schrijft Patrick Loobuyck.
Hij pleit ervoor dat we ons inspannen om te verbinden in plaats van te polariseren.
Daarvoor moeten we elkaar ernstig nemen. We hebben een brede consensus nodig
die de samenleving schraagt en vertrouwen geeft. In Samenleven met gezond
verstand verheldert en concretiseert Patrick Loobuyck de morele uitgangspunten
en de sociale mechanismen van ons samenlevingsmodel: vrijheid, gelijkheid,
wederkerigheid en solidariteit. Redelijkheid kan ons redden.
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Solidariteit in superdiversiteit : handvatten voor concrete actie
Schuermans, Nick; Vandenabeele, Joke; Oosterlynck, Stijn; Jans, Marc; Holemans,
Dirk. Leuven: Acco, 2017.
Vindplaats: docAtlas Antwerpen - WBE 5.1 soli; docAtlas Turnhout - WBE 5.1 soli
In dit boek leggen de auteurs uit aan de hand van 32 cases hoe solidariteit in
diversiteit vorm krijgt op concrete plaatsen. Plaatsen waar mensen van diverse
afkomst elkaar tegenkomen zoals de school, de werkvloer, de woonomgeving, het
buurtplein, het clublokaal en het sportveld. Op een toegankelijke manier wordt
getoond dat de uitdaging van solidariteit verder reikt dan sociale cohesie.
Solidariteit gaat ook over burgerschap, over verantwoordelijkheid opnemen voor
de plaatsen die we delen en over de educatieve processen waardoor burgers
solidair leren zijn. Tot slot reiken de auteurs enkele handvatten aan om solidariteit
in een superdiverse samenleving te ontwikkelen en te bevorderen.

