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0. Inleiding
CKN wil het verbindend platform voor kwalitatief goede kinderfilosofie zijn. In 2020 wordt de
CKN-standaard Kinderfilosofie verder geformaliseerd. Het programma voor nascholing is van
hoge kwaliteit en interessant voor beginnende kinderfilosofen als ook voor zelfstandig
opererende kinderfilosofen. Via de website en de nieuwsbrief zetten vakgenoten zich in om
vakkennis, ervaringen en nieuwe perspectieven op het vak, te delen met het netwerk.
In dit jaarverslag leest u over de drie peilers waarop CKN zich heeft gericht:
1. Kwaliteit bewaken – de beroepsstandaard
2. Expertise ontwikkeling kinderfilosofen
3. Verbinden en informeren
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1. Kwaliteit bewaken
1.1 CKN-beroepsstandaarden Kinderfilosofie – tot standkoming
In 2019 is zijn er verkennende gesprekken gevoerd met de opleiders in Kinderfilosofie. Dit
leidde tot een bijeenkomst in september 2020, waarin besloten is tot het formaliseren van de
beroepsstandaarden.
Een afvaardiging van opleiders is met CKN-bestuurders onder leiding van Rob Bartels om tafel
gegaan: de CKN-Werkgroep Levels. De standaarden zelf waren in 2019 al uitgewerkt, met een
daaruit voortvloeiende assessmentmatrix voor level 1 en level 2. Hiermee kunnen we twee
verschillende niveaus kinderfilosofen onderscheiden èn kunnen de opleidingen in
Kinderfilosofie geaccrediteerd worden. In het Jaarverslag van 2019 leest u meer over het tot
stand komen van de standaarden. (LINK)
Het formaliseren van de standaard hield met name in dat de werkgroep zich boog over de
assessments waarmee het level van kinderfilosofen bepaald worden. Vervolgens is er een pilot
georganiseerd waarbij verschillende examens beoordeeld zijn.
Het CKN-bestuur en de afvaardiging van opleiders vaardigen beide een kandidaat af voor de
accreditatiecommissie die de opleidingen zal gaan accrediteren.
1.2 Twee levels
We kiezen voor twee levels, waardoor kinderfilosofen die het vak al jaren beoefenen zich
kunnen onderscheiden van beginners. Werkgevers kunnen zo besluiten wie ze voor welke
opdracht willen inhuren.
Opleiders kunnen vervolgens hun opleidingen beter inrichten op de eisen die voor een bepaald
niveau gesteld zijn. Hiermee kunnen ook zij zich onderscheiden en in de markt plaatsen.
1.3 Beroepsgroep
Het CKN-bestuur heeft voorgesorteerd op de beroepsgroep. In september 2020 konden
kinderfilosofen zich aanmelden voor de beroepsgroep. Dit gold met name voor de alumni van
de beroepsopleiding van de Internationale School voor Wijsbegeerte. Deze opleiding voldeed
op dat moment aan de standaard voor het tweede level.
Kinderfilosofen die deze opleiding hadden afgerond betaalden een bepaald bedrag om zich
aan te melden. Hierdoor kon de CKN-commissie die het nascholingsprogramma organiseerde,
aan deze kinderfilosofen een korting bieden op de bijeenkomsten. Inmiddels hebben 21
kinderfilosofen zich aangemeld.
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2. Expertise ontwikkeling kinderfilosofen
2.1 Rond de tafel netwerkbijeenkomsten
Voor het netwerk van kinderfilosofen hebben we drie Rond de Tafel (hierna RdT)
bijeenkomsten georganiseerd over Filosoferen met Kinderen en Jongeren (hierna
FmKJ), verspreid over het jaar. Hieronder een overzicht van debijeenkomsten, de
sprekers, het onderwerp en de aanmeldingen.
RdT 1:
Datum:
Locatie:
Sprekers:
Aanmeldingen:

Filosoferen – de zakelijke kant
16 januari 2019
De Kargadoor, Utrecht
Fabien van der Ham
13 deelnemers

Fabien van de Ham is een doorgewinterd kinderfilosoof en schrijfster van filosofische
lesboeken en speels materiaal voor in de klas. Met alle aanwezigen stellen we de meerwaarde
van FmKJ vast en onderzoeken we wat een minimaal uurloon is, en wat we daarvoor leveren.
We schrijven en presenteren in subgroepjes een elevator pitch, en aan het eind van de avond
kijken we of we duo’s kunnen vormen die elkaar kunnen coachen.
RdT 2:
Datum:
Locatie:
Spreker:
Aanmeldingen:

FmKJ en levensbeschouwing en levensvragen

19 maart 2020
De Kargadoor, Utrecht
Tamar Kopmels
deze bijeenkomst is geannuleerd wegens de Coronamaatregelen

Tamar Kopmels, werkzaam bij VOS/ABB en AVES geeft een introductie op haar bestsellers
'Verhalen vertellen en vragen stellen' en 'Geloof je het zelf'. Ze geeft een inleiding in de
theoretische achtergrond van het levensbeschouwelijk onderwijs en legt uit waarom
levensvragen bespreken met kinderen zo belangrijk is in onze tijd. Ook legt ze haar visie uit op
de overeenkomsten en het verschil met FmKJ. We gaan aan de slag met verschillende
gespreksvormen en - modellen die geschikt zijn om levensvragen te bespreken.

RdT 3:
Datum:
Locatie:
Spreker:
Aanmeldingen:

FmKJ en burgerschapsvorming

30 oktober 2020
Internationale School voor Wijsbegeerte, Leusden
Rob Bartels
9 deelnemers

Rob Bartels schreef een mooi proefschrift over de relatie FmKJ en burgerschap en leidt deze
avond. Hij bespreekt zijn bevindingen en gaat in op de vragen: wat heeft filosoferen met
kinderen en jongeren met burgerschapsvorming te maken? Wat zijn de overeenkomsten en
wat de verschillen? Hoe sluiten de leerdoelen van FmKJ aan op dit nieuwe vak? Hoe verwerk
je de doelen van burgerschapsvorming in een les filosoferen?
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2.2 Masterclasses
Masterclass 1
Datum:
Locatie:
Spreker:
Aanmeldingen:

De laatste ontwikkelingen en uitdagingen
8 en 9 februari 2020
Internationale School voor Wijsbegeerte, Leusden
Pieter Mostert
16

Pieter Mostert is een internationaal gewaardeerd Kinderfilosoof. Hij brengt ons op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen. Tevens gaat hij op interactieve wijze met ons aan de
slag met betrekking tot de uitdagingen die voor ons liggen. Bijvoorbeeld: Hoe maak je je
eigen persoonlijke manifest? Is debatteren ook een onderdeel van het filosofisch gesprek
als je kijkt naar de praktijken van Socrates? Hoe breng je een gesprek op gang als de
voorwaarden problematisch zijn? Zomaar wat voorbeelden van wat Mostert voor ons in
petto had. Een uitgebreid verslag is op de CKN-website terug te vinden.

Masterclass 2
Datum:
Locatie:
Spreker:
Aanmeldingen:

Ecosofie, van ego naar eco
7 november 2020
Internationale School voor Wijsbegeerte, Leusden
Henk Oosterling en Aetzel Griffioen
Deze bijeenkomst is wegens de Coronamaatregelen verplaatst

Henk Oosterling noemt zichzelf geen filosoof, maar ‘ecosoof’. Hij is ervan overtuigd dat wij
geen ‘ik’ kunnen zijn op ons eentje. Ons denken mag geen begrensde individuele
bezigheid blijven, maar moet een activiteit worden in verregaande staat van verbinding.
Oosterling vertrekt van de nieuwe vaardigheden en ‘wijsheden’ van ons onderwijs in de
21ste eeuw en leert ons navigeren van eigendunk naar ecosofie. De namiddag neemt
Aetzel Griffioen voor zijn rekening. Hij komt met praktijkvoorbeelden en ‘lessons learned ‘
bij Rotterdam Vakmanstad, op Rotterdam Zuid.
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3 Verbinden en informeren

3.1 Verbindend Platform
Centrum Kinderfilosofie Nederland verbindt kinderfilosofen doordat zij met elkaar en voor
elkaar bijdragen aan het platform. Dit doen zij door teksten te schrijven of door het CKNnascholingsprogramma te organiseren, in de CKN-redactie respectievelijk de CKN-commissie
Programmering.
Daarnaast is de Dag van de Kinderfilosofie 2021 op poten gezet. Dit initiatief van CKN is door
een andere commissie uitgebouwd naar de Week van de Kinderfilosofie. Inmiddels (2021) is dit
een aparte stichting.
De Dag van de Kinderfilosofie is nog altijd een onderdeel van CKN. Op deze dag wordt de
Berrie Heesenprijs 2021 uitgereikt, waarvoor de voorbereidingen in 2020 al in volle gang zijn.
Lees meer over de Berrie Heesenprijs 2019 in het jaarverslag 2021. (LINK)
Op de Dag van de Kinderfilosofie nodigen we de volgende sprekers uit: Pieter Mostert, Kristof
van Rossem, Maaike Merckens, Joos Vollebregt en Marc van Dijk.

3.2 Website
Op de website staan bijdragen die worden geleverd door genodigden, het auteursbestand en
de CKN-redactie. Ook worden artikelen gedeeld die elders verschenen.
De hoeveelheid artikelen en auteurs heeft zich uitgebreid, omdat auteurs onder hun eigen
auteursprofiel artikelen kunnen schrijven, die door de CKN-(web)redactie worden geplaatst. Dit
is interessant, omdat ze zo ook via de CKN-website te vinden zijn voor geïnteresseerden.
We maken gebruik van Google-Adds (via Google Grants), zodat we het verkeer op de website
kunnen bijhouden en onderzoeken. Daarom plaatsen we per artikel tags dat de vindbaarheid
van bepaalde onderwerpen vergroot.

3.3 Nieuwsbrief
De nieuwsbrief die maandelijks verstuurd wordt naar 792 abonnees, bestaat uit de
belangrijkste artikelen die op de website gepubliceerd zijn. De CKN-redactie maakt de selectie.
De nieuwsbrief kondigt bovendien de CKN-bijeenkomsten aan. De inhoud van de nieuwsbrief
is geschreven rondom het thema van de bijeenkomst. Hierdoor hopen we de lezer te
enthousiasmeren voor het onderwerp en de bijeenkomst. De thema’s waren in 2020:
ondernemen, levensbeschouwing, burgerschapsvorming en ecosofie.
De (web)redactie bestaat uit Linda van Denderen, Paulien Hilbrink en Christianne Verheugd.
Bestuurder Rob van der Poel heeft bijgedragen om de vernieuwingen op de website (o.a.
auteursprofielen) op te zetten.
NB: In 2021 heeft Christianne Verheugd haar hoofdredacteurschap opgegeven en zijn Laura
Minderhoud en Léon van der Sande de nieuwe redacteuren).
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5. Organisatie
Eind 2020 legden bestuursleden Rob van der Poel en Britta Bouma hun taken neer. Zij
hadden een adviserende rol. Rob van der Poel was bovendien actief met het verbeteren
van de website. Wij danken hun voor hun inzet!
De overgebleven bestuursleden Alexandra Bronsveld (voorzitter), Nanda van Bodegraven
(penningmeester) en Paulien Hilbrink (secretaris), hebben in klein comité de
werkzaamheden voortgezet, op zoek naar nieuwe geïnteresseerden.
NB in februari 2021 traden Lies Pycke en Jan Bram van Luit toe tot het bestuur. Jan Bram
heeft het voorzitterschap van Alexandra overgenomen.
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6. Financiële verantwoording
Financiële verantwoording 2020

Balans 2020
Saldo 1 jan 2020
Saldo 31 dec 2020
Resultaat winst/verlies 2020

€ 6507,94
€ 3.711,00
€ 2.796,94

Baten 2020
Rond de Tafel
Fondsen en sponsoring
Beroepsgroep

€ 689,69
€ 4.084,60
€ 1.107,36

Totaal Baten

€ 5.881,65

Lasten 2020
Bestuur
Bankkosten
Standaard
Website
Rond de Tafel
Nieuwsbrief
Fondswerver
Google Ads

€ 553,16
€ 134,40
€ 291,01
€ 1.150,00
€ 1.075,00
€
86,06
€ 1.323,14
€ 4.065,60

Totaal Lasten

€ 8.678,37
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7. 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 21 mei 2021.
Naam
KvK nummer
RSIN

Stichting Kinderfilosofie Nederland
27283851
816850756

Postadres

Stichting Kinderfilosofie Nederland

e-mail

info@kinderfilosofie.nl

Bestuursleden

Jan Bram van Luit, Utrecht, voorzitter
Paulien Hilbrink, Amstelveen, secretaris
Nanda van Bodegraven, Amsterdam, penningmeester
Lies Pycke, bestuurslid

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.
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