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1. Inleiding
In dit document leest u hoe het Centrum Kinderfilosofie Nederland (CKN) de afgelopen 5 jaar
gewerkt heeft aan het behalen van de doelstellingen zoals die geformuleerd zijn in het
meerjarenplan 2014-2018. Het verwezenlijken van de plannen verliep de eerste twee jaar
wat stroef. Het vinden van een weg bleek gezien het vrijwilligers karakter van de organisatie
niet makkelijk. Na de bestuurswisseling in 2017 zijn er stappen genomen die ervoor zorgen
dat het CKN haar functie als netwerkorganisatie, coördinatiepunt en kenniscentrum meer en
meer inneemt.
Via de website van het CKN presenteren wij onszelf sinds het najaar van 2018 als een
denkplaneet. Bezoekers ontdekken door onze website te gebruiken waar de verschillende
symbolen en figuren voor staan en waar het filosoferen met kinderen over gaat. Zo
vertegenwoordigt de vogel het nieuws dat wij iedere 4 maanden verspreiden, de trap onze
agenda, de zon het centrum zelf en de planeetbewoners staan symbool voor de vrijwilligers
van het centrum en alle kinderfilosofen in Nederland. Wij geven het centrum hiermee een
kenmerkende speelse stijl die prikkelt tot nadenken.
Deze website is een van de stappen op weg naar een stevig en professioneel CKN. Welke
stappen er nog meer gezet zijn leest u in dit document. U leest achtereenvolgens onze ANBI
gegevens en doelstellingen van het CKN, het meerjarenplan 2014-2018 en de jaarverslagen
van 2014 t/m 2018.

Figuur 1: screenshot van de nieuwe website gelanceerd in 2018
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2. Doelstellingen en gegevens CKN

2.1 ANBI-gegevens
Het Centrum Kinderfilosofie Nederland is een activiteit van de Stichting Kinderfilosofie
Nederland. De Stichting staat bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut
beogende instelling (ANBI). De belastingdienst verplicht ons (terecht) een aantal gegevens
bekend te maken. U vindt deze in dit hoofdstuk. Onderstaande gegeven zijn voor het laats
bijgewerkt op 1 maart 2019.

Naam

Stichting Kinderfilosofie Nederland

KvK nummer

27283851

RSIN

816850756

Postadres

Stichting Kinderfilosofie Nederland
Postbus 40282
3504 AB Utrecht

e-mail

info@kinderfilosofie.nl

Bestuursleden

Alexandra Bronsveld, Utrecht, voorzitter
Else de Jonge, Amsterdam, secretaris
Nanda van Bodegraven, Amsterdam, penningmeester

Beloningsbeleid

Mensen kunnen alleen aan het Centrum meewerken op vrijwillige
basis. Als onkosten worden alleen reëel gemaakte kosten
vergoed, en reiskosten a 0,19 per km, of openbaar vervoer
tweede klas.

2.2 Doelstelling CKN
Propageren en verspreiden kinderfilosofie
De primaire taak van het Centrum Kinderfilosofie Nederland is het propageren en
verspreiden van kinderfilosofie in het (basis-)onderwijs. De activiteiten in de
onderwijsbegeleiding en de lerarenopleiding, de ontwikkeling van materialen, e.d. dragen bij
aan deze taak. De weerklank die kinderfilosofie vindt in de kunst- en cultuureducatie en het
levensbeschouwelijk onderwijs, en de ontwikkelingen in de jeugdhulpverlening en het
welzijnswerk, waardeert het Centrum als bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van
kinderfilosofie.
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Coördinatiepunt
Het Centrum is een coördinatiepunt dat op de hoogte is van alle initiatieven, en nieuwe
initiatieven en onderlinge samenwerking stimuleert, coördineert en begeleidt. Daarin
bevordert het Centrum het netwerk tussen iedereen die zich betrokken weet bij
kinderfilosofie. Ontmoeting wordt gezien als een bron voor vernieuwing en ontwikkeling. Zo
organiseert Het Centrum Rond de tafel bijeenkomsten en initieert en begeleidt zij projecten.
Ontwikkeling en onderzoek
Het Centrum richt zich op de ontwikkeling van kinderfilosofie en Het Centrum verricht
onderzoek en is steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen.
Internationaal netwerk
Het Centrum onderhoudt goede contacten met buitenlandse centra voor kinderfilosofie, is
actief lid van de Europese stichting Sophia, en participeert in internationale projecten.
Documentatie
Het Centrum beschikt over een documentatiecentrum, waar relevante binnen- en
buitenlandse literatuur over kinderfilosofie, deels ook via internet, toegankelijk en
beschikbaar is voor alle geïnteresseerden.
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3. Meerjarenplan 2014 – 2018.
Kernlijn 1: Centrum Kinderfilosofie Nederland als professionele
netwerkorganisatie
Centrum Kinderfilosofie Nederland vormt een overkoepelende organisatie waar mensen /
organisaties met verschillende achtergronden terecht kunnen met vragen en hulp kunnen
krijgen bij het bevorderen en ontwikkelen van het filosoferen in de meest brede zin van het
woord.
Achterliggende gedachte
De stichting wenst een onafhankelijke en neutrale instelling te zijn die zoveel mogelijk
mensen / organisaties met elkaar wil verbinden. Het Centrum vormt hiervoor de sleutel als
netwerkorganisatie. Deze organisatie is zowel ‘inhoudelijk’ als ‘economisch’ neutraal. Dat wil
zeggen, respectievelijk, dat zij alle mensen / organisaties die zich inzetten voor het
filosoferen met kinderen & jongeren wenst te ondersteunen ongeacht hun achtergrond
(inhoudelijk neutraal) en niet met hen willen concurreren (economisch neutraal). Door het
Centrum nadrukkelijk neer te zetten als netwerkorganisatie krijgt het de taak om juist zoveel
mogelijk mensen met elkaar te verbinden en het filosoferen met kinderen & jongeren te
bevorderen.
Trots te hebben gerealiseerd
• De financiering van 1,0 fte voor het uitvoeren van coördinerende taken
• Een actief netwerk van professionals dat minimaal enkele keren keer per jaar bijeenkomt
voor een verdieping van de eigen praktijk en het gezamenlijk optrekken om filosoferen
met kinderen & jongeren te bevorderen
• Een actief netwerk van Pabo’s in Nederland dat enkele keren per jaar bijeenkomt voor
het leren van elkaars expertise, verdieping en gezamenlijk ontwikkelen van programma’s
en materialen
• Een actief netwerk van docenten filosofie uit het Voortgezet Onderwijs dat enkele keren
per jaar bijeenkomt voor de ontwikkeling van het schoolvakfilosofie in de onderbouw en
eventueel ook in de bovenbouw het filosoferen bevordert
• Een actief netwerk van docenten GVO/HVO dat enkele keren per jaar bijeenkomt voor
een verdieping van de eigen praktijk door training en uitwisselen van ervaringen
• Een actief netwerk van vakdidactici/ filosofen aan de universiteiten in Nederland dat
enkele keren per jaar bijeenkomst voor het stimuleren van onderzoek naar en trainen van
het filosoferen met kinderen & jongeren
• Een actief netwerk van hulpverleners voor (hoogbegaafde) kinderen dat enkele keren per
jaar bijeenkomt voor het verdiepen van de eigen praktijk
• Een actief netwerk van hulpverleners op het gebied van jeugdhulpverlening en
welzijnswerk dat enkele keren per jaar bijeenkomt voor het verdiepen van de eigen
praktijk
• Het organiseren van minimaal één specifiek netwerkgerichte of juist brede conferentie
voor de professionalisering van het filosoferen met kinderen en jongeren in Nederland.
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Kernlijn 2: Hét informatieknooppunt
De stichting maakt het mogelijk voor alle geïnteresseerden in het filosoferen met kinderen &
jongeren om op de hoogte te zijn van zoveel mogelijk (inter)nationale onderzoeken,
publicaties en activiteiten.
Achterliggende gedachte
De stichting wil graag iedereen op het gebied van filosoferen met kinderen & jongeren
stimuleren door hen te informeren. Veel informatie is nu versplinterd en de stichting ziet het
als haar taak om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en vervolgens publiekelijk
toegankelijk te maken.
Trots te hebben gerealiseerd
§ Een publiekelijk toegankelijk archief met materiaal uit het verleden over filosoferen met
kinderen & jongeren
§ Een online actueel overzicht van publicaties met korte samenvatting en relevantie voor
bepaalde doelgroepen / onderwerpen
§ Een (inter)actieve website waarop de laatste publicaties en activiteiten staan en mensen
regelmatig geprikkeld worden door artikelen over filosoferen met kinderen & jongeren in
de praktijk

Kernlijn 3: Brede aandacht voor het filosoferen
De stichting biedt ondersteuning voor het ontwikkelen en uitdragen van het filosoferen met
kinderen & jongeren. Ze draagt er actief aan bij om het filosoferen met kinderen en jongeren
onder de aandacht te krijgen van politieke organisaties, onderwijsinstellingen en scholen.
Achterliggende gedachte
Het filosoferen met kinderen en jongeren heeft inmiddels wel haar kracht bewezen. Het is
een waardevolle activiteit voor zowel elk individu als voor de samenleving. Het draagt bij aan
de cognitieve én sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen & jongeren. Alleen dit wordt
onvoldoende gerealiseerd in de samenleving. De stichting ziet het als haar taak om hier
verandering in te brengen: het filosoferen met kinderen & jongeren hoort op z’n minst
onderdeel te zijn van het gesprek over ‘goed onderwijs’.
Trots te hebben gerealiseerd
Een driejaarlijks terugkerende conferentie voor leken, professionals, scholen en
beleidsmakers waarbij minimaal 150 mensen aanwezig zijn. De stichting initieert nationale
conferenties op het gebied van filosoferen met kinderen en jongeren en speelt aan de hand
van wisselende thema’s in op de actualiteit om de relevantie van het filosoferen te
benadrukken. De stichting wil zoveel mogelijk verschillende partijen met elkaar in contact
brengen om het filosoferen met kinderen en jongeren te verbreden en te verdiepen.
Bovendien wil het veel meer nog de status van filosoferen met kinderen in Nederland
verhogen. Niet door zelf producten en diensten te verzorgen, maar mensen bij elkaar te
brengen en ontwikkeling & samenwerking te stimuleren. Daartoe reikt ze ook (eens in de
twee jaar) de Berrie Heesen Prijs uit. Een nationale conferentie lijkt hiervoor een uitstekend
instrument.
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Kortom:
§ Een driejaarlijks terugkerende ‘nationale conferentie’
§ Tweejaarlijkse uitreiking van de Berrie Heesen Prijs.
§ Het opzetten van een stevig netwerk.
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4. Jaarverslagen 2014 t/m 2018
4.1 Verslag uitgevoerde activiteiten 2014
Dit verslag beschrijft de activiteiten waar de coördinatoren verantwoordelijk voor zijn. Dat kan
direct of indirect zijn.
Randvoorwaardelijke activiteiten
1. Inkomsten om doelen, m.n. netwerkorganisatie, te realiseren.
De coördinatoren hebben een voorstel voor het zoeken van fondsen aan het bestuurd
voorgelegd. Het idee is om CKN als netwerkorganisatie te versterken en activiteiten
te ontplooien om met en van elkaar te leren. Het plan is door het bestuur
goedgekeurd en zal in 2015 uitgevoerd worden.
Terugkerende taken
2. Website – iedereen onderschrijft dat er nodig iets met de website moet gebeuren.
Hier is echter in 2014 nog geen start mee gemaakt.
3. Nieuwsbrief – het versturen van de nieuwsbrief loopt. De nieuwsbrief is in maart, juni
en september digitaal verspreid met een extra nieuwsflits in oktober.
4. Berrie Heesen Prijs – procedure & uitreiking dit jaar.
Dit jaar is tijdens de studiedag Filosoferen achter de Dom om 1 november 2014 voor
de vierde keer de Berrie Heesen Prijs uitgereikt. Er waren 11 inzendingen van goede
tot zeer goede kwaliteit. Er is een prijswinnaar aangewezen en er zijn daarnaast drie
eervolle vermeldingen. De vijfde Berrie Heesen Prijs wordt in 2016 georganiseerd en
uitgereikt.
5. Jaarlijkse FmK-dag – algemene dag voor breed publiek, alle betrokkenen bij FmK.
Datum en plaats: Filosoferen achter de Dom, 1 november 2014, te Utrecht. Het was
een zeer succesvolle dag met 90 inschrijvingen.
Daarnaast is er op 25 Januari 2014 een netwerkdag voor professionals in De
Fundatie in Zwolle georganiseerd met als thema Filosoferen over kunst. Dertig
deelnemers deden mee aan collegiale intervisie.
6. Archief – er wordt een plan gemaakt samen met het humanistisch archief om het
CKN-archief verder uit te zoeken. Dit zal in 2015 gerealiseerd worden.
7. Coördinatietaken
a. Initiëren – activiteiten, netwerk onderhouden.
i. 21 maart – gesprek met Eduart, Arnhem
ii. 27 maart - werkplaats filosoferen Eduart, Arnhem
iii. 31 maart – gesprek met Kunstbalie, Tilburg
iv. 25 april – Masterclass VEFO in Gent
v. 9 – 11 mei – SOPHIA netwerk bijeenkomst in Kroatië
vi. 24 mei - Ed eregast bij oprichting Duits Centrum voor Kinderfilosofie
Bad Zwischenahn)
vii. 4-11 augustus – Summer Seminar Oscar Brenifier in Frankrijk
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b. Informatieverstrekking – beantwoorden mails / telefoon / presentaties enz.
i. 1 feb en 1 mrt workshops met kinderen Kennisplein Arnhem
ii. 16 april workshop met kinderen in Heerlen
iii. 17 april workshop kinderrechtenhuis
iv. 31 mei workshops met kinderen Nederlandse Kinderraad
v. 17 april workshop studiedag Stichting Openbaar Onderwijs
Amsterdam Noord
vi. 6 mei presentatie Gronings Centrum voor kinderrechten in de
gezondheidszorg / Herman van Veen foundation
vii. 21 juni workshop met kinderen Nederlandse Kinderraad
viii. 6 september dag fmkj in basisopleiding Filosofie in Praktijk - ISVW
ix. 17 oktober studiedag OBS Da Vinci Zoetermeer (implementatie fmk)
x. 20 oktober studiedag Osdorpse Montessori School (implementatie
fmk)
xi. 20 november workshop op conferentie Stem van de Leerling in
Rotterdam
xii. 26 november workshop bij PHILOS (fil. Café) Groningen
xiii. Hoofdstuk geschreven over fmk in boek ‘Filosofie en onderwijs’, ISVW
Uitgevers (verschijnt maart 2015?)
xiv. Lemna in woordenboek filosofie herschreven
c. Verbanden en relaties liggen
i. Diverse overleggen Alexandra – Ed (coördinatoren van het CKN)
ii. 10 februari en 7 juli vergadering met bestuur SKN
Projecten
8. Beroepsopleiding FMKJ – jaargang 2014-2015 loopt. Bijspijkercursus/Crash
Course is uitgebreid naar 5 bijeenkomsten van 3 uur. Opnieuw start in september
2015. Een vervolgopleiding/programma opzetten met docenten voor verdieping en
verbreding. 22 & 23 november terugkomweekend gehad met cohort 2013-2014 in
Antwerpen. Ed verantwoordelijk.
9. DiepZinnig – 27 september en 4 oktober in Zwolle. Coördinatoren.
10. FijnZinnig - 5 en 19 november in Zwolle. Coördinatoren
11. Maand van de filosofie – eerste verkenning project filosofische battle samen met
NEMO. Project/subsidie aanvraag in voorbereiding. Coördinatoren vertegenwoordigd
in projectgroep. De naam van het project is Denk je Sterk
Netwerken
12. Netwerk professionals – 25 januari 2014 eerste succesvolle dag gehad.
Coördinatoren monitoren organisatie van tweede bijeenkomst/dag in najaar 2014. De
2e bijeenkomst was onderdeel van de studiedag op 1 november.
13. Netwerk pabo-docenten – zou in 2014 weer georganiseerd moeten worden. Heeft in
2014 niet plaatsgevonden.
14. Netwerk primair onderwijs en Netwerk voortgezet onderwijs – deze
netwerkbijeenkomsten hebben niet plaatgevonden.
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15. Netwerk Jeugdhulpverlening - Het netwerk is in 2014 zes keer bij elkaar geweest.
Inhoudelijk hebben we een stappenplan doorlopen voor het opzetten van een
filosofische praktijk, filosofisch onderzoek geoefend rond een thema en er is
materiaal getoetst op bruikbaarheid voor het filosoferen. Er zijn vervolgontmoetingen
gepland voor 2015.

Financiële verantwoording 2014

Balans 2014

Saldo 1 jan 2014
Saldo 31 dec 2014

€ 9665,94
€ 15055,49

Resultaat winst/verlies 2014

+ € 5389,55

Baten 2014
Netwerk/workshops
Filo achter de dom
Diverse vriend en prijs

€ 270,00
€ 6080,00
€ 6350,00

Totaal Baten

€ 12700,-

Lasten 2014
Bank-/bestuur/reiskosten
Nieuwsbrief/website
Netwerk/workshops
Filo achter de dom
Diverse vriend en prijs

€ 249,56
€ 42,00
€ 248,85
€ 6264,08
€ 505,96

Totaal Lasten

€ 7310,45
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4.2 Verslag uitgevoerde activiteiten 2015
Dit verslag beschrijft de activiteiten waar de coördinatoren verantwoordelijk voor zijn. Dan
kan direct of indirect zijn.
Randvoorwaardelijke activiteiten
1. Inkomsten om doelen, m.n. netwerkorganisatie, te realiseren.
Onderzoek naar en opstellen van project/subsidie aanvraag. Globaal idee: 3-jarig
project om CKN als netwerkorganisatie goed neer te zetten. Subsidie aanvraag
traject. In 2016 zal actief onderzocht worden of er fondsen zijn die het CKN bij haar
doelstellingen kunnen ondersteunen.
Terugkerende taken
2. Website – onderhoud van de website door coördinatoren uitgevoerd.
3. Nieuwsbrief – viermaal uitgegeven.
4. Archief – overleg en overeenstemming met Historisch archief van de Universiteit
voor Humanistiek
5. Coördinatietaken
a. Initiëren – activiteiten, netwerk onderhouden. Wegens persoonlijke
omstandigheden heeft het centrum dit jaar geen nieuwe initiatieven ontplooit.
b. Informatieverstrekking – beantwoorden mails / telefoon / presentaties. De
coördinatoren hebben vooral in hun eigen netwerk het CKN gepresenteerd.
c. Netwerken - scholen en organisaties benaderen is in 2015 niet actief
gebeurd.

Projecten
6. Beroepsopleiding FMKJ – jaargang 2015-2016 loopt.
7. Maand van de filosofie – Denk je Sterk, samen met NEMO. Project/subsidie
aanvraag in voorbereiding. Coördinatoren vertegenwoordigd in projectgroep. Aan dit
project is in 2015 gewerkt.
8. Levels initiatief tot het komen tot standaarden voor cursussen en trainingen door
professionals. Het is gewenst om hier mensen uit het veld bij te betrekken. Het
centrum is voornemens om in 2016 een bijeenkomst te organiseren.
Netwerken
9. Netwerk professionals, Netwerk voortgezet onderwijs, Netwerk
Jeugdhulpverlening – zijn dit jaar niet georganiseerd.
10. Netwerk Lobby – bijeenroepen van mensen met affiniteit met fmkj en verstand van
pr/marketing/journalistiek/lobbyen met verzoek mee te denken en te adviseren (en
eventueel mee te doen).
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Financiële verantwoording 2015
Balans 2015
Saldo 1 jan 2015
Saldo 31 dec 2015

€ 15055,49
€ 18722,37

Resultaat winst/verlies 2015

+ € 3666,88

Baten 2015
Netwerk/workshops
Diverse vriend en prijs

€ 240,00
€ 5000,00

Totaal Baten

€ 5.240,-

Lasten 2015
Bank-/bestuur/reiskosten
Nog uit 2014 (filo achter dom)
Nieuwsbrief/website
Netwerk/workshops
Stichtingsplan

€ 451,76
€ 106,48
€ 255,56
€ 108,00
€ 651,32

Totaal Lasten

€ 1.573,12

4.3 Verslag uitgevoerde activiteiten 2016
Dit verslag beschrijft de activiteiten waar de coördinatoren verantwoordelijk voor zijn. Dan
kan direct of indirect zijn.
Randvoorwaardelijke activiteiten
1. Inkomsten om doelen, m.n. netwerkorganisatie, te realiseren.
Het onderzoek naar en het opstellen van project/subsidie aanvraag heeft niet geleid
tot tastbare resultaten. De fondsenwervers die benaderd zijn gaven aan dat
doelstellingen op het gebied van professionalisering van docenten geen hoge
gunfactor heeft bij fondsen.
2. Organisatie bovenstaande heeft geleid tot een heroriëntatie op de organisatie. Het
Centrum werkt nu met drie coördinatoren die niet meer gezamenlijk verantwoordelijk
zijn voor het Centrum maar ieder afzonderlijk voor een deeltaak. Nanda van
Bodegraven zal het team komen versterken.
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Terugkerende taken
3. Website – er is een nieuw ontwerp gemaakt voor de website. Dit heeft helaas nog
niet geleid tot een nieuwe website. De samenwerking met de bouwers is opgezegd.
Twee nieuwe mensen zijn aan het werk gegaan. Dit zal in 2017 tot een nieuwe site
leiden.
4. Nieuwsbrief – viermaal uitgegeven
5. Berrie Heesen Prijs – procedure dit jaar, uitreiking begin 2017. Er waren 13
inzendingen van goede tot zeer goede kwaliteit. Er is een prijswinnaar aangewezen
en er zijn daarnaast drie eervolle vermeldingen.
6. Archief – Alle documenten en materialen zijn geselecteerd en gearchiveerd. Het
archief is nu voor anderen toegankelijk en in beheer van Alexandra Bronsveld.
7. Coördinatietaken
a. Initiëren – activiteiten, netwerk onderhouden is dit jaar mondjesmaat gedaan.
b. Informatieverstrekking – beantwoorden mails / telefoon / presentaties
binnen eigen netwerk coördinatoren.
c. Verbanden en relaties liggen – er zijn geen activiteiten in deze richting
ondernomen
d. Netwerken - scholen en organisaties benaderen is dit jaar niet gebeurd.
Projecten
8. Beroepsopleiding FMKJ – de jaargang 2016-2017 is wel voorbereid, maar wegens
gebrek aan inschrijvingen niet doorgegaan.
9. Levels initiatief tot het komen tot standaarden voor cursussen en trainingen
door professionals – er zijn geen initiatieven ondernomen op dit gebied in 2016.
Netwerken
10. Netwerk professionals & Netwerk Jeugdhulpverlening – hebben niet
plaatsgevonden in 2016.

Financiële verantwoording 2016
Balans 2016
Saldo 1 jan 2016
Saldo 31 dec 2016

€ 18722,37
€ 15362,30

Resultaat winst/verlies 2016

- € 3360,07

Baten 2016
Nieuwsbrief/website
Netwerk/workshops
Studiemiddag 2017
Diverse vriend en prijs

€ 36,00
€ 36,00
€ 630,00
€ 302,50
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Totaal Baten

€ 1004,50

Lasten 2016
Bank-/bestuur/reiskosten
Kosten i.v.m. begrotingsplan
Nieuwsbrief/website

€ 343,91
€ 3065,40
€ 567,86

Netwerk/workshops
Diverse vriend en prijs

€ 318,00
€ 69,40

Totaal Lasten

€ 4364, 57

4.4 Verslag uitgevoerde activiteiten 2017
Dit verslag beschrijft de activiteiten van Centrum Kinderfilosofie Nederland in 2017.
Randvoorwaardelijke activiteiten
11. Inkomsten om doelen, m.n. netwerkorganisatie, te realiseren:
Het onderzoek naar inkomsten heeft in 2017 stilgelegen i.v.m. een bestuurswisseling
in april 2017. Het huidige bestuur zet het onderzoek naar inkomsten in 2018 en 2019
voort.
12. Organisatie: in april 2017 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Het
Centrum dankt Rob Bartels, Anton van Deursen, Ed Weijers en Frans Kusters voor
hun inzet.

Terugkerende taken
13. Website – er zijn diverse offertes aangevraagd en gesprekken gevoerd met partijen
om een professionele website te laten bouwen. Er is een contract aangegaan met
een van de bouwers en ontwerpers. De nieuwe site zal in september 2018
gelanceerd worden.
14. Nieuwsbrief – is verschenen in april, juli en november 2017 onder leiding van
Alexandra Bronsveld en Vivienne Janssen. Vivienne heeft aangegeven in 2018 te
willen stoppen met de nieuwsbrief.
15. Berrie Heesen Prijs – de Berrie Heesen prijs is op 17 februari 2017 uitgereikt. Er
waren 13 inzendingen van goede tot zeer goede kwaliteit. Er is een prijswinnaar
aangewezen en er zijn daarnaast drie eervolle vermeldingen.
16. Archief – Monica Smeets, historisch onderzoeker, buigt zich over het archief en wil
een artikel schrijven over interessante items uit het archief.
17. Coördinatietaken
a. Initiëren – Er zijn drie Rond de tafel bijeenkomsten ontworpen. Deze zullen in
2018 van start gaan.
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b. Informatieverstrekking – Nanda van Bodegraven beantwoord de inkomende
mails. Telefoon krijgen we vrijwel nooit.
c. Verbanden en relaties leggen - er is gestart met het aanleggen van een
database van mensen die op scholen filosofielessen kunnen verzorgen.
d. Netwerken – het netwerken heeft zich dit jaar beperkt tot het benaderen van
mensen die mee willen doen aan de Rond de tafel bijeenkomsten 2018.

Projecten
18. Beroepsopleiding FMKJ – de jaargang 2017-2018 is de opleiding opnieuw van start
gegaan. Omdat de opleiding door het veld gezien wordt als concurrentie is het een
zelfstandige opleiding geworden waar het centrum niet langer bij betrokken is.
19. Rond de tafel – bijeenkomsten voor ontmoeting en verdieping voor iedereen die
filosoferen met kinderen een warm hart toedraagt.
20. Overdracht bestuur – alle administratieve zaken m.b.t de bestuurswisseling zijn in
2017 afgerond.

Netwerken
21. Internationaal:
a. Rob Bartels is penningmeester geworden van Sophia. De Europese
vereniging voor filosoferen met kinderen.
b. Er is met Karin Muris verkend of het CKN de ICPIC conferentie in 2019 zou
kunnen organiseren. Gezien de bestuurswisseling en de andere
doelstellingen die we willen behalen is afgezien van een rol als gastvrouw.
Wel houden we ons aanbevolen voor 2021.
22. Nationaal:
a. Het nieuwe bestuur heeft gekozen voor
een koerswijziging. Het is de inzet om in 2018 mensen met elkaar te
verbinden rondom inhoud en niet naar doelgroep. In 2017 is het programma
voor de Rond de tafel sessies ontworpen. Zie de flyer.
b. Er zijn gesprekken gevoerd met de VU om in samenwerking een
lezingenreeks op te zetten. Deze gesprekken worden in 2018 voortgezet.
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Financiële verantwoording 2017
Balans 2017
Saldo 1 jan 2017
Saldo 31 dec 2017

€ 15362,30
€ 13879,08

Resultaat winst/verlies 2017

- € 1483,22

Baten 2017
Berrie Heesenprijzengeld
Studiemiddag B. Heesenprijs

€ 350,00
€ 1035,00

Totaal Baten

€ 1385,00

Lasten 2017
Bankkosten
Nieuwsbrief/website
Berrie Heesenprijs
Studiemiddag B Heesenprijs
Bestuur: ruimte- en reiskosten

€ 155,42
€ 541,79
€ 350,00
€ 1470,28
€ 350,73

Totaal Lasten

€ 2868,22

4.5 Verslag uitgevoerde activiteiten 2018
Dit verslag beschrijft de activiteiten van Centrum Kinderfilosofie Nederland in 2018:
Randvoorwaardelijke activiteiten
1. Inkomsten – om de doelen van het CKN te realiseren is er een 360 graden scan
uitgevoerd door Groei voor goed in opdracht van het bestuur. Het bestuur wil een
professioneel bureau inschakelen voor het generen van inkomsten. Groei voor goed
is een adviesbureau op het gebied van fondsenwerving. In 2019 wordt verder
gekeken of het bureau het CKN kan ondersteunen bij fondsenwerving.
De inkomsten van de rond de tafel bijeenkomsten dekken de avonden inmiddels.
2. Organisatie – het CKN heeft versterking gekregen van een aantal enthousiaste
vrijwilligers. Paulien Hilbrink is aangesteld als coördinator van de Rond de tafel
bijeenkomsten en eindredacteur van de nieuwsbrief. Sylwia Falinska ondersteunt bij
het organiseren van de Berrie Heesenprijs. Rob Bartels ondersteunt het centrum bij
bestuurlijke en online vraagstukken en Michael van de Putten schrijft voor de
nieuwsbrief.

16

Terugkerende taken
3. Website – de nieuwe website van het CKN is in oktober 2018 gelanceerd. De
website is speels, overzichtelijk en makkelijk in gebruik. De beoogde doelen zijn
hiermee behaald.
4. Nieuwsbrief – Vivienne Janssen heeft haar taak als eindredacteur aan het begin van
2018 overgedragen aan Paulien Hilbrink. De nieuwsbrief is verschenen in januari,
maart en oktober 2018 onder leiding van Paulien Hilbrink. De nieuwsbrief in oktober
is vormgegeven in de nieuwe huisstijl.
5. Berrie Heesen Prijs – de organisatie van de Berrie Heesen prijs 2019 is dit jaar in
handen van Marieke Schuurman en Sylwia Falinska. Geïnteresseerde kunnen tot 31
januari 2019 producten inzenden. De prijs zelf zal in april 2019 uitgereikt worden. Het
CKN wil hiermee aansluiten bij landelijke initiatieven in de maand van de filosofie.
6. Archief – Monica Smeets, historisch onderzoeker, heeft tot onze spijt aangegeven
geen artikel te schrijven over het archief.
7. Coördinatietaken
e. Initiëren – Er hebben zes Rond de tafel bijeenkomsten plaatsgevonden. En
we hebben een vaste redacteur gevonden die mensen in het veld interviewt
voor de nieuwsbrief.
f. Informatieverstrekking - Nieuwsbrief verzoeken gaan nu rechtstreeks via de
nieuwe website waardoor de Informatieverzoeken aan info@kinderfilosofie.nl
Iets zijn afgenomen. Gemiddeld ontvangen we nu 1 à 2 keer per week een
substantiële vraag. O.a. Over videomateriaal, omgang met schoolbesturen,
eindscripties, onderwijsmateriaal, Berrie Heesenprijs en de rond de tafel
bijeenkomsten. We hebben aan ongeveer 30 mensen via info@kinderfilosofie
advies gegeven of doorverwezen naar andere professionals en partners:
i. Instellingen doorverwezen naar docenten voor groepen kinderen.
ii. Afstudeerscripties en andere onderzoeken doorverwezen of de vragen
zelf beantwoord.
iii. Vragen over Rond de Tafel bijeenkomsten beantwoord.
g. Verbanden en relaties leggen
i. Er wordt een database bijgehouden van mensen die op scholen
filosofielessen kunnen verzorgen.
ii. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met Wonderwhy en de
Filosofiejuf voor het starten met beroepsregistratie. Deze gesprekken
zijn gevoerd op initiatief van Wonderwhy. Verdere stappen worden in
2019 uitgewerkt.
iii. Er zijn gesprekken gevoerd met de Denkschool voor het organiseren
van een gezamenlijke bijeenkomst over kwaliteit FmK met
professionals. Dit willen we opnieuw oppakken in 2019 en wellicht
uitvergroten als congres voor FmK professionals.
iv. Het CKN heeft 2x feedback gegeven op de tussenproducten van
curriculum.nu. De eerste keer vanuit het bestuur. De tweede keer
vanuit het netwerk en bestuur. Een derde ronde zal begin 2019
plaatsvinden in samenwerking met vfvo en SLO.

17

h. Netwerken – twee bestuursleden zijn naar Sophia geweest. Een poging om
een minisymposium te organiseren met de collega’s in België is ondernomen,
hier is helaas niks uit voortgekomen.
Nanda van Bodegraven heeft een gesprek gevoerd met Professor Liliane
Sanchez van de Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro in Brazilië. Zij
wilde input over onderwijsmaterialen en filosoferen met kinderen in Nederland
in het kader van ‘philosophy of education’.
Projecten
8. Rond de tafel – bijeenkomsten voor ontmoeting en verdieping voor iedereen die
filosoferen met kinderen een warm hart toedraagt.
a. 16 februari 2018: een visie op Filosoferen met kinderen onder de loep o.l.v.
Nanda van Bodegraven I 13 Aanmeldingen
b. 17 maart 2018: Socratisch gesprek met jongeren o.l.v. Kristof van Rossum I
25 aanmeldingen
c. 7 juni 2018: Denkgereedschappen o.l.v. Sylwia Felinska I 24 aanmeldingen
d. 20 september 2018: Hoeveel taal heb je nodig om te kunnen filosoferen?
O.l.v. Annefiek Bonants I 10 aanmeldingen
e. 18 oktober 2018: Burgerschapsvorming en filosoferen met kinderen o.l.v.
Alexandra Bronsveld I12 aanmeldingen
f. 22 november 2018: De vragenman over logica o.l.v. Roderick Hageman I 11
aanmeldingen.
9. Minisymposium – een opzet voor de prijsuitreiking en het programma in april 2019
is gemaakt door Else de Jonge.

Netwerken
10. Internationaal:
a. Nanda van Bodegraven en Alexandra Bronsveld hebben op 26 en 27 mei de
SOPHIA-netwerkbijeenkomst bezocht over Children’s Literature, Critical
Literacy an Philosophy with Children. Nanda van Bodegraven heeft als
woordvoerder van het CKN een gesprek geleid over de vraag: moeten we
expliciet zijn over denkvaardigheden naar kinderen toe?
11. Nationaal:
a. De opzet van de Rond de tafel sessies is een succes. Er kwamen steeds
nieuwe gezichten op af. Dit heeft het netwerk versterkt. In 2019 zullen we
deze bijeenkomsten voortzetten.
b. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met Wonderwhy en de Filosofiejuf
voor het starten met een beroepsregistratieregister. Verdere stappen zullen in
2019 worden uitwerken door Nanda van Bodegraven.
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Financiële verantwoording 2018
Balans 2018
Saldo 1 jan 2018
Saldo 31 dec 2018

€ 13879,08
€ 9810,76

Resultaat winst/verlies 2018

- € 4068,32

Baten 2018
Rond de Tafel
Eenmalige gift

€ 885,00
€ 100,00

Totaal Baten

€ 985,00

Lasten 2018
Bankkosten
Nieuwsbrief/website
Rond de Tafel
Bestuur en fondswerver

€ 126,25
€ 3376,97
€ 1174,45
€ 375,65

Totaal Lasten

€ 5053,32
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