SAMEN BETER DENKEN
Beter denken als brandstof voor
toekomst-vast burgerschap
Meerjarenplan CKN 2020 t/m 2022
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1. Samen beter denken
Waarom filosoferen?
We staan in Nederland anno 2019 voor een aantal grote uitdagingen. Onze democratie staat
onder druk door populisme en nep-nieuws. Kansenongelijkheid groeit en de klimaatcrisis is
op de hele wereld voelbaar. We zijn op een punt gekomen dat volgende generaties het niet
automatisch beter krijgen dan wij en dat maakt angstig. Mensen zijn bang voor nieuwkomers,
wij-zij denken wint aan populariteit en groepen keren zich naar binnen. Tegen deze
achtergrond heeft het Centrum Kinderfilosofie Nederland (hierna CKN) ambitieuze doelen.
Wij maken ons hard voor autonoom denken, gelijkwaardigheid en in gesprek gaan met
andersdenkenden.
Een weerbare democratie heeft mensen nodig die kritisch en creatief kunnen denken met
anderen. Filosoferen lijkt soft. Maar dat is het juist niet omdat het je leert kritisch, scherp en
helder te denken en andere perspectieven te zien. Daar kun je volgens ons niet vroeg
genoeg mee beginnen. Vandaar dat wij op speelse wijze willen starten met filosoferen op de
basisschool.

CKN in het kort
CKN werd in 1989 opgericht door een aantal bevlogen onderwijzers en filosofen. Een groot
vertrouwen in de denkkracht van kinderen verbond hen. Op onze website
www.kinderfilosofie.nl is meer informatie te vinden over de geschiedenis en gerealiseerde
projecten van het Centrum. Sinds de oprichting reiken we iedere twee jaar de Berrie
Heesenprijs uit aan het meest innovatieve en originele ontwerp of plan dat filosoferen met
kinderen bevordert. Dat kan een boek zijn of een theatervoorstelling, maar ook een
kaartspel, een filosofiekast of -kalender.

Onze visie
Het filosoferen met kinderen en jongeren (hierna FmKJ) is bij uitstek een democratische
praktijk waarin je leert omgaan met diversiteit. In de gesprekken die kinderen met elkaar
voeren, scherpt het filosoferen hun denkkracht en maakt zij ruimte voor ontmoeting.
Dit verruimt je blik, vandaar Samen Beter Denken!

Onze missie
Wij willen autonoom denken, verbondenheid, gelijkwaardigheid en openheid in Nederland
versterken door op alle basisscholen, de eerste jaren van het voortgezet onderwijs en het
vmbo in Nederland te filosoferen. Lange termijn doel is FmKJ een vaste plaats in het
basisonderwijs te laten krijgen. Hiervoor is een duidelijkere samenhang tussen alle
aanbieders en instanties noodzakelijk.
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2. Speerpunten 2019-2022
FmKJ in Nederland
Scholen worstelen met de vraag hoe ze grote thema’s als de klimaatcrisis, nepnieuws, de
invloed van social media en botsende culturen bespreekbaar kunnen maken. Door deze
groeiende vraag is het aantal aanbieders van workshops, lesmateriaal, websites en
opleidingen tot begeleiders FmKJ de afgelopen jaren flink toegenomen. Daarnaast wordt op
verschillende PABO’s FmKJ als vak aangeboden en zijn er vele instituten die FmKJ
integreren in hun aanpak: psychologische begeleidingsdiensten, levensbeschouwelijke clubs
of kunstinstellingen.
Het CKN is de enige instantie in Nederland die onafhankelijk is. Ze staat boven
bovengenoemde partijen en verbindt alle professionals die met kinderen en jongeren
filosoferen. Vanuit die positie heeft het CKN een belangrijke maatschappelijke rol te
vervullen. We willen ervoor zorgen dat bovengenoemde professionals, die met elkaar
duizenden kinderen en jongeren bereiken, onderling inspiratie, ideeën en best practices
uitwisselen. Het doel hiervan is de kwaliteit van de lessen die deze professionals geven
maximaal geborgd wordt. Door onze lange staat van dienst, wortels in de Universiteit van
Amsterdam en internationale contacten, beschikt het Centrum over veel kennis en ervaring
aangaande het FmKJ.
Borging kwaliteit
CKN wil zich de komende jaren focussen op kwaliteitsbewaking en bevordering van FmKJ in
Nederland. We willen de specifieke opbrengst die filosoferen kan bieden waarborgen: een
neutrale onderzoeksplaats waar alle mogelijke perspectieven geuit kunnen worden en waar
door middel van het geven en onderzoeken van redenen progressie wordt geboekt.
Speerpunten
Om de kwaliteit te borgen, heeft CKN de volgende speerpunten:
1) Verbinding netwerk, lobby, PR en zichtbaarheid met als doel positionering
FmKJ en CKN: door kwalitatief goede evenementen, communicatie uitingen en
beroepsgerelateerde intervisie om continue reflectie en kwaliteit te onderhouden. Dit
zijn randvoorwaarden om de ambities van FmKJ waar te maken en filosofie beter op
de kaart te zetten in het onderwijslandschap. Deze activiteiten kosten tijd en dus geld.
Fondsenwerving heeft in dit licht prioriteit.
2) Filosofische expertise ontwikkeling: in gesprek met de bestaande professionals
FmKJ (opleiders, begeleiders FmKJ, filosofen) nauwkeurig vaststellen wat we met
elkaar als FmKJ zien en wat niet. De uitwisseling en gezamenlijke reflectie hierop
maakt duidelijk wat wij hieronder verstaan. Aan de hand van deze vaststelling creëert
CKN een beroepsstandaard en kunnen wij aanbod beoordelen, zowel activiteiten van
opleiders als van begeleiders.
3) Daarnaast doet CKN Onderzoek naar toepassingen. Wat is de beste manier om
FmKJ de scholen in te krijgen? Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via
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burgerschapsvorming, door extra curriculair aanbod, of door projectmatig onderwijs
aan te bieden. Wat de beste en meest toegankelijke manieren zijn, zonder verlies van
kwaliteit, zullen we de komende jaren onderzoeken. Met het oog hierop verzamelen
we al het onderzoek naar FmKJ.
Deze speerpunten moeten resulteren in hoogwaardig filosofieonderwijs aan kinderen en
jongeren. Daarmee dragen wij als CKN bij aan goed burgerschapsonderwijs in Nederland en
helpen wij kinderen en jongeren bij het ontwikkelen van vaardigheden die onmisbaar zijn op
de arbeidsmarkt en hun verdere leven.
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3. Concretisering speerpunten
Om onze missie Samen beter denken te realiseren, richt het CKN zich op onderstaande
concretiseringen van de hiervoor genoemde speerpunten:

3.1 Verbinding netwerk, lobby, PR en zichtbaarheid
Om de zichtbaarheid van het Centrum te vergroten en haar netwerkfunctie te vervullen wil
het CKN de komende vier jaar de volgende activiteiten organiseren:
•

•
•

•

•

•

Rond de Tafel netwerkbijeenkomsten: vormen een
belangrijk instrument in het uitwisselen met de
professionals. Per bijeenkomst worden onderwerpen
gedeeld waar docenten en opleiders in de praktijk
tegenaan lopen. Met elkaar worden standpunten bepaald
en best practices uitgewisseld. Voorbeelden van
onderwerpen zijn: hoe maximaal ruimte te geven aan
diversiteit, hoe om te gaan met beperkingen die een
schoolleiding stelt, hoe om te gaan met ongemotiveerde
leerlingen, hoe kan FmKJ burgerschapsonderwijs
versterken?
‘De dag van de kinderfilosofie’: een evenement in april
waarmee we de zichtbaarheid en de bekendheid van FmKJ versterken via een breed
toegankelijk podium.
Berrie Heesenprijs 2021 en 2023: uitreiking van de Berrie Heesenprijs aan het
meest innovatieve en originele ontwerp of plan dat filosoferen met kinderen
bevordert. Dit is al 6 keer eerder georganiseerd door het CKN en dit event maakt de
bekendheid van FmKJ groter, ook onder nieuwe professionals.
Banden nationaal en internationaal versterken: CKN zoekt contact met instanties
die onderwijs kunnen beïnvloeden, zoals SLO, curriculum.nu, ministeries, om FmKJ
dichter bij het basisonderwijs te brengen. En CKN onderhoudt internationale
contacten en bezoekt internationale events om expertise en best practices uit te
wisselen.
Vrienden van CKN: we zullen iedereen uit ons netwerk benaderen om een
zelfgekozen bedrag per jaar te betalen. Hiermee kunnen de bovengenoemde
activiteiten deels gefinancierd worden. De vrienden van CKN maken we zichtbaar op
onze website.
De nieuwsbrief: we versturen 3 keer per jaar een uitgebreide nieuwsbrief als het
evenementen betreft een nieuwsflits.

Om bovenstaande activiteiten te realiseren zal één bestuurslid/coördinator deze activiteiten
coördineren. Zie hoofdstuk 5 voor een begroting van deze werkzaamheden.

3.2 Filosofische expertise ontwikkeling
Om de kwaliteit van het FmKJ te borgen wil het Centrum de komende vier jaar de volgende
activiteiten organiseren:
•

Ontwikkeling standaard start-bekwaam voor leden: Het CKN ontwikkelt in
samenspraak met het bestaande netwerk een standaard om te beoordelen of
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•

gespreksleiders voldoende start-bekwaam zijn om de markt te betreden. Het doel is
kwaliteitsborging en - verhoging van FmKJ kwaliteit. Deze ontwikkeling zal
versnippering in het werkveld tegengaan.
Het streven is om eind 2019 deze standaard in samenspraak met de opleidingen te
realiseren. De toetsing zal gaandeweg 2020 geïmplementeerd worden. Daarmee
zullen kinderfilosofen geworven worden die beroepslid worden van CKN en met CKN
FmJK richting onderwijs en aanverwante velden willen promoten. In nauwe
samenwerking met hen zal CKN het veld versterken. De beroepsleden maken we
zichtbaar op onze website.
Masterclasses: CKN organiseert bijeenkomsten met inhoudelijk (internationale)
experts, zoals Kristof van Rossum of opleiders van de Philosophy Foundation
(Londen).

Om bovenstaande activiteiten te realiseren zal één bestuurslid/coördinator deze activiteiten
coördineren. Zie hoofdstuk 5 voor een begroting van deze werkzaamheden.

3.3 Onderzoek naar toepassingen
Om haar functie als verbindend kenniscentrum te versterken wil het CKN de komende vier
jaar de volgende activiteiten ontplooien:
•
•

•

CKN stimuleert publicaties die bovenstaand doel
helpen, zoals toegankelijk onderwijsmateriaal dat
bijdraagt aan kwaliteit van docenten.
Het CKN stimuleert onderzoek (afstudeer- en
promotieonderzoek) met als doel een bijdrage te
leveren aan de kwaliteit en professionalisering van
FmKJ. Bijvoorbeeld afstudeerders aan HTF worden
hierbij betrokken.
CKN brengt in kaart welke promotieonderzoeken er
nu al zijn, hoe die samenhangen met verdere
ontwikkeling c.q. kwaliteitsverhoging van FmKJ en
welke behoeften hier verder uit voortkomen.

Om bovenstaande activiteiten te realiseren zal één bestuurslid/coördinator deze activiteiten
coördineren. Zie hoofdstuk 5 voor een begroting van deze werkzaamheden.
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4. Interne organisatie
Vooralsnog worden nagenoeg alle werkzaamheden van het CKN door vrijwilligers en/of
(vrijwillige) bestuursleden uitgevoerd. Met de vernieuwde ambities van CKN is het nodig om
de organisatie verder te professionaliseren. Wij denken dan aan het inhuren van:
• een freelance adviseur/fondsenwerver,
• projectleider voor bijvoorbeeld de Rond de Tafel sessies,
• beroepsprofessionals voor de verschillende bijeenkomsten,
• een freelancemedewerkers PR om een gerichte lobby in het onderwijs vorm te geven en
• een freelance beleidsmedewerker.
De professionalisering zal stapsgewijs doorgevoerd worden. Zodra er financiële ruimte komt
(door directe inkomstenstromen en door fondsen en subsidie), zal er verder geïnvesteerd
worden, uiteraard met als doel: Samen Beter Denken.
Om als professionele en duurzame organisatie te opereren heeft het huidige bestuur
besloten de statuten passend te maken aan de gekozen koers en uit te voeren taken.
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5. Begroting
Vóór 2016 ontving CKN enkele royale donaties van anonieme schenkers. Op deze donaties
en op de reserves kon enige tijd geteerd worden.
De afgelopen 3 jaar bleven deze donaties echter uit en heeft CKN haar exploitatie niet
aangepast. Hierdoor is eigen vermogen gehalveerd van € 18.722,37 naar € 9.810,-. Op 1
januari 2019 was het banksaldo van CKN € 9.810,-.
Met de strategische heroriëntatie ziet CKN een grotere toegevoegde waarde voor zichzelf
waardoor het beter mogelijk moet zijn om alternatieve inkomstenbronnen aan te boren.
Daarom zal het werven van fondsen de komende tijd een hoge prioriteit krijgen en zal zij
(deels op een no cure no pay basis) een ZZP’er inhuren om het fondsenwerven handen en
voeten te geven.
Wij zullen ons bij de fondsenwerving richten op organisaties die belang hebben bij:
•
•
•
•
•

Autonoom denken
Toekomstvast burgerschap
Maatschappijleer
(Ontwikkeling van) (kansarme) kinderen
Politieke partijen

Tevens zullen wij kijken of er bedrijven en instellingen zijn die ons in natura willen sponsoren
(locatie, catering, e.d.)

Continuïteit
De continuïteit van het centrum willen we borgen door de subsidiering van 63% in 2020 terug
te brengen naar 6% in 2022.
Continuïteitsreserve
Om de financiële risico’s verder te beperken en een duurzame toekomst te garanderen wil
CKN gaan werken met een continuïteitsreserve. Hierin volgen we de richtlijn van
brancheorganisatie Goede Doelen Nederland waarin een stichting maximaal 1,5 keer de
kosten van de werkorganisatie aan mag houden. CKN wil de continuïteitsreserve op 1 keer
de werkorganisatie houden. Projecten worden voor 50% als ‘kosten werkorganisatie’ gezien,
omdat deze ingekrompen en/of (deels) geannuleerd kunnen worden.
Voor de begroting van 2022 komt de continuïteitsreserve dan op € 15.550,- te staan.
Om deze continuïteitsreserve aan te leggen dient er ook buiten de projecten om
fondsenwerving plaats te vinden.
Om onderstaande begroting te realiseren zal CKN diverse fondsen benaderen en activiteiten
ontplooien die de onkosten dekken.
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Begroting 2020 t/m 2022
Begroting 2020

Geschatte kosten

Geschatte opbrengsten

Rond de Tafel:
6 bijeenkomsten
per jaar

€8.500, -:

€4.200,-

Per bijeenkomst €1250, voor:
€250, - zaalhuur
€300, - spreker
€350, - communicatie
€350, - organisatie

€2.400,-:
Per bijeenkomst €400,- :
Gemiddeld 15 betalende
bezoekers, toegangsprijs €20,per bezoeker.

Eenmalig: €1000, - magazine:
Jaarlijks expertise
congres

Standaardontwikkeling i.k.v.
lidmaatschap

€8.000. –
€3.500, - sprekers
€1.000, - zaalhuur
€500, - catering
€1.000, - PR
€2.000, - organisatie
€1.950, -

€1.800,-:
Per bijeenkomst minus €300,vanwege vrijwilligers voor
Communicatie en organisatie.
€4.800,-

Nog te
financieren
€4.300, - (49%)

€3.200, - (40%)

€80, - per bezoeker. Verwachte
opkomst: 70 mensen.

€1.950, (eenmalige
investering)

€1.700, - ontwikkelen
standaard.
Bijeenkomsten met opleiders:
zaalhuur €250, -

Lidmaatschapsgeld
beroepsleden
Donaties vrienden

Professionalisering
1) Adviseur
marketing
2) Ontwerp flyer en
nieuwbrief
Freelance
medewerker PR
(evenementen
promoten,
beroepsleden en
vrienden ronselen)
Onderhouden
internationale
contacten

Vaste doorlopende
kosten (bank,
website, e.d.)

Totaal:

In 2019 is hier start mee
gemaakt.
€500,-

€1.400,-

Website aanpassen met extra
pagina
€500,-

20 beroepsleden, €70,- per lid

Website aanpassen met extra
pagina
€4.000, -

Schatting op basis van netwerk
en eerdere jaren.

- € 900, (opbrengsten)

€500,-

€4.000, (eenmalige
investering)

40 uur per jaar à €100, - per
uur
€4.000, -

€4.000, -

2 uur à €40, - per week. 50
weken per jaar
€1.200,-

€1.200,-

(drie CKN bestuursleden naar
congres in buitenland. €400,pp als tegemoetkoming in
reis- en verblijfkosten)
€250, -

€250, -

€28.900,-

€10.900,-
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€18.000,- (62%)

Begroting 2021

Geschatte kosten

Geschatte opbrengsten

Rond de Tafel:
6 bijeenkomsten
per jaar

€8.500, -

€5.700,-

Per bijeenkomst €1250, voor:
€250, - zaalhuur
€300, - spreker
€350, - communicatie
€350, - organisatie

€2.400,Per bijeenkomst €400:
Gemiddeld 20 betalende
bezoekers, toegangsprijs €20,per bezoeker

Nog te
financieren
€2.800,- (33%)

€1.500,-: ruimte ‘in natura’
Eenmalig: €1000, - magazine:

Jaarlijks expertise
congres

Dag van de
kinderfilosofie

Berrie Heesenprijs

€8.000. –

€1.800,-:
Per bijeenkomst minus €300,vanwege vrijwilligers voor
Communicatie en organisatie.
€6.000,-

€3.500, - sprekers
€1.000, - zaalhuur
€500, - catering
€1.000, - PR
€2.000, - organisatie
€6.500. –

€80, - per bezoeker. Verwachte
opkomst: 75 mensen.

€2500, - sprekers
€1.000, - zaalhuur
€500, - catering
€750, - PR
€1750, - organisatie
€6.500, -

€65, - per bezoeker. Verwachte
opkomst: 50 mensen.

€1000, - zaalhuur
€500, - catering
€2000, - sprekers
€1000, - PR
€2000, - organisatie

Toegangsprijs €65, - per
bezoeker. Gemiddeld 60
bezoekers (in 2019 40
bezoekers).

Lidmaatschapsgeld
beroepsleden

€3250,-

€3.900, -

€2.800,40 beroepsleden, €70,per lid
€1.000,-

Donaties vrienden

€2.000, - (25%)

€3.250, - (50%)

€2.600, - (40%)

- €2.800,(opbrengsten)
- €1.000,(opbrengsten)

Schatting op basis van netwerk
en eerdere jaren.
Freelance
medewerker PR
(evenementen
promoten,
beroepsleden en
vrienden werven)

€2.000, -

Onderhouden
internationale
contacten

€1.200,-

€1.200,-

(drie CKN bestuursleden naar
congres in buitenland. €400,pp als tegemoetkoming in
reis- en verblijfkosten)
€250, -

€250, -

Vaste doorlopende
kosten (bank,
website, e.d.)

Totaal:

€2.000, -

1 uur à €40, - per week. 50
weken per jaar

€32.950,-

€22.650,-
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€10.300, - (31%)

Begroting 2022

Geschatte kosten

Geschatte opbrengsten

Rond de Tafel:
6 bijeenkomsten
per jaar

€8.500,-

€7.050,-

Per bijeenkomst €1250, voor:
€250, - zaalhuur
€300, - spreker
€350, - communicatie
€350, - organisatie

€3.750,Per bijeenkomst €625,-:
Gemiddeld 20 betalende bezoekers,
toegangsprijs €25,- per bezoeker

Eenmalig: €1000, - magazine:

€1.800,-:
Per bijeenkomst minus €300,vanwege vrijwilligers voor
Communicatie en organisatie.
€7.200,-

Jaarlijks expertise
congres

Dag van de
kinderfilosofie

€8.000. –

€1.500,-: ruimte ‘in natura’

€3.500, - sprekers
€1.000, - zaalhuur
€500, - catering
€1.000, - PR
€2.000, - organisatie
€6.500. –

€80, - per bezoeker. Verwachte
opkomst: 90 mensen.

€2500, - sprekers
€1.000, - zaalhuur
€500, - catering
€750, - PR
€1750, - organisatie

€70, - per bezoeker. Verwachte
opkomst: 80 mensen.

Lidmaatschapsgeld
beroepsleden

€5.600,-

€4.200,60 beroepsleden, €70,- per lid
€1.500,-

Donaties vrienden

Nog te
financieren
€1.450,- (17%)

€800, - (10%)

€900,- (14%)

- €4.200,(opbrengsten)
- €1.500,(opbrengsten)

Schatting op basis van netwerk en
eerdere jaren.
Onderzoek
haalbaarheid en
noodzaak
accreditatie
Freelance
medewerker PR
Onderhouden
internationale
contacten

€1.600, 16 uur à €100, - per uur

€1.600, (eenmalige
investering)

€1.000,-

€1.000,-

0,5 uur à €40, - per week. 50
weken per jaar
€1.200,-

€1.200,-

(drie CKN bestuursleden naar
congres in buitenland. €400,pp als tegemoetkoming in
reis- en verblijfkosten)

Vaste doorlopende
kosten (bank,
website, e.d.)

€250,-

Totaal:

€27.050,-

€250,€25.550,-
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€1.500, -(6%)

6. 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

Rekeningnr.

NL67 ABNA 0504 5268 12

Postadres

Stichting Kinderfilosofie Nederland
Postbus 40282
3504 AB Utrecht

E-mail

info@kinderfilosofie.nl

Website

www.kinderfilosofie.nl

Bestuursleden

Alexandra Bronsveld, Utrecht, voorzitter
Britta Bouma, Gooise Meren, lid
Paulien Hilbrink, Amstelveen, secretaris
Nanda van Bodegraven, Amsterdam, penningmeester

Beloningsbeleid

Deelname bestuur is onbezoldigd. Bestuursleden kunnen voor
sommige werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding ontvangen
en krijgen de onkosten vergoed. Als onkosten worden alleen reëel
gemaakte kosten vergoed, en reiskosten a € 0,19 per km, of
openbaar vervoer tweede klas.

14

