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Voorwoord 
 
Voor u ligt een onderzoeksverslag dat polyfonisch beoogt te zijn. Niet alleen de stemmen 
van mij, als kunstenaar, educator en onderzoeker, klinken in dit verslag door maar die van 
iedereen die in de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan dit onderzoek.  

In de eerste plaats gaat het om de kinderen, de leerkrachten en de directeur van 
KDS Bisschop Bekkers. De kinderen, de ‘Sparklab pioniers’ hebben me verrast, verwonderd 
en ontroerd waar zij uitdrukking gaven aan hun ervaringen en gedachten. Van hun wijsheid 
en eerlijkheid, maar ook van hun weerstand heb ik veel geleerd. Het zoeken naar een 
polyfonie van hun vrije stemmen vormde de kern van dit onderzoek. Zij staan 
geanonimiseerd in het verslag, om hen te beschermen noem ik niet hun echte namen. Zij 
hebben de weg bereid voor honderden andere kinderen op meerdere scholen die na hen aan 
het kunst- & filosofielab hebben meegedaan. 

De leerkrachten, co-onderzoekers Mirjam Pepplinkhuizen, Lars Liebe, Jeroen 
Beijersbergen, Rico Sloover en directeur Wally van der Vlugt, en ook hun andere collega’s 
die op enige wijze betrokken waren, wil ik danken. Ik bewonder hen om hun moedige 
deelname aan dit onderzoek, om hun eerlijke beschouwingen over het onderwijs op hun 
school en over hun eigen plek in dit verhaal. De directeur schiep de voorwaarden om het lab 
te laten landen in de school. Ik dank hen voor het aangaan van dit spannende gezamenlijke 
avontuur. Een speciale dank voor Mirjam, die als intern cultuur coördinator en leerkracht 
een bijzonder essentiële rol speelde in het onderzoek. Zij heeft het in de school gebracht en 
was een heel belangrijke kritische stem in het proces. Ze toonde op een eigen, vurige wijze 
een buitengewone toewijding om het project te laten slagen. 

De Sparklab ‘co-piloten’ in het onderzoek; kinderfilosofe Fabien van der Ham en 
filmmaker Pieter van Dijken wil ik danken voor hun zeer belangrijke, wezenlijke bijdrage aan 
de ontwikkeling van het lab; hun kritische en zeer creatieve kwaliteiten en hun ‘silly’ 
didactieken hebben gezorgd voor een unieke combinatie van verbeeldingsrijke kinderfilosofie 
en ongerijmde kunstuitingen. Zij bedachten de mooiste opdrachten. 
 Mijn beide promotoren hebben me fantastisch geïnspireerd, uitgedaagd en gesteund 
in dit onderzoeksproces, waaraan ik als kunstenaar en beginner in de pedagogie ben 
begonnen. Dit laatste kan gezien worden in de zin van hoe Hannah Arendt het begrip 
‘beginner’ duidt, maar was ook feitelijk het geval. Ik had me geen betere combinatie kunnen 
voorstellen dan die van deze twee ‘pedagogen’, de ene met een sterke oriëntatie op de 
praktijk en de andere op de theorie. Professor Jacques Zeelen was een rustige rots in de 
branding, hoeder van het onderzoeksproces, die mij steeds weer wees op de belangrijke 
aspecten van praktijkonderzoek en mij ook daadwerkelijk bijstond door deel te nemen aan 
creatieve activiteiten en als voorzitter van de klankbordvergaderingen op te treden. Zijn 
uitspraak “Je bent bijna over de berg” heeft me vaak gesteund, ook al wist ik dat het vooral 
bemoedigend bedoeld was en feitelijk onjuist. Hij heeft mij ingewijd in een ‘wetenschap die 
werkt’, dat wil zeggen, die een echte invloed heeft op de kwaliteit van praktijken. Professor 
Gert Biesta heeft me geïnspireerd door zijn eigenzinnige, creatieve en kritische perspectief op 
het onderwijs. Door steeds weer de moeilijke vragen achter de vragen te stellen wist hij mij 
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iedere keer weer te bewegen om opnieuw en anders te kijken; mijn perspectief te kantelen 
(en nog eens) en daarbij te zoeken naar andere manieren van formuleren. Hij heeft mij vaak 
tot een (meestal prettig) soort van wanhoop gebracht die altijd leidde tot een verdieping van 
het onderzoek. De manier waarop hij de notie van de existentiële ontmoeting een plaats 
probeert te geven in het onderwijs heb ik in dit onderzoek als het ware kunnen beproeven en 
doorleven, dit is een prachtige inspiratie voor de toekomst. Naast hen is ook dr. Ben Boog 
als adviseur van grote waarde geweest voor dit onderzoek. Hij heeft mij als geestdriftig 
deskundige op het gebied van actieonderzoek vuistregels, goede kritische vragen en adviezen 
meegegeven. Hij was ook betrokken bij de klankbordvergaderingen en heeft conceptversies 
van het proefschrift meegelezen.  

Gedurende de jaren van dit onderzoek werd ik gestimuleerd en gesteund door de 
collega’s en de studenten van de Master Kunsteducatie in Groningen en door het Lectoraat 
Image in Context van Academie Minerva. Mijn collega-docenten Gudrun, Martijn, Hillary, 
Corinne, Rhea en Paul en collega-onderzoeker Anke deelden hun kennis, inspiratie en 
ervaring vanuit hun grote passie voor kunst, pedagogie, filosofie en onderzoek. Collega’s 
Michiel en Anet hielpen door hun altijd bemoedigende houding. Van alle studenten die ik in 
de afgelopen jaren mocht begeleiden heb ik veel geleerd; van hun bewogen reis en de spiegel 
die zij mij voorhielden waarin ik mijzelf als pedagoog kon bekijken. De collega’s bij de sectie 
‘Lifelong Learning’; Josje, Maaike, Ana, Inger, Cobie Jeanne en collega PhD kandidaten 
Marit en Robert waren altijd positief en aanmoedigend. De tweede lichting ‘co-piloten’ van 
het Sparklab: dank voor jullie bewogen, creatieve betrokkenheid tijdens onze mooie 
gezamenlijke reis en voor het delen van een collaborative free fall.  Carla dank ik als mijn lieve 
trouwe steunpilaar die altijd weer met een helder hoofd organisatorische en mentale 
ondersteuning biedt. Martijn dank ik voor het maken van ‘echt vuur’ met de kinderen. Het 
bestuur van Sparklab dank ik voor ‘veel mogelijk maken’. Heel veel dank aan Julia die de 
tekst van het proefschrift heeft geredigeerd, ‘nonnenwerk’ waar ze me erg veel werk mee uit 
handen heeft genomen. Dank aan Eline voor de eerste tekst edit en aan Jurgen voor het 
werken als ‘zoekmachine’. Ook veel dank aan Thomas die zo creatief en vakkundig een 
spelvorm voor het overdragen van het kunst- & filosofielab heeft ontworpen, aan superteam 
Hugo, Timo en Rienkie voor het vormgeven van het ‘Sparkspel' en het proefschrift en aan 
Pieter die er een paar mooie grafische illustraties voor maakte. 

Ik wil tenslotte mijn familie en al mijn vrienden danken. Uit zovelen kan ik hier 
alleen mijn lieve trouwe vader Richard noemen die mij altijd sterk als een paard ondersteunt, 
mijn moeder Anneke die een voorbeeld voor mij was van hoe vrij te leven, mijn stiefvader 
Kees die toch stiekem de zaadjes voor de wetenschap heeft gezaaid in mijn jeugd en mij 
steeds aanspoorde om op te schieten (“Het is maar een proefschrift hoor”). Mijn soulmate 
Thuur door wie ik aan dit onderzoek begonnen ben omdat hij mij voorleefde ‘dat je dit 
gewoon kunt doen’. Ja, we zijn twee delen van één mind, daarom heeft het kunnen gebeuren. 
Tenslotte dank ik mijn zoon Luka wiens schoolervaringen de aanleiding vormden voor het 
opzetten van het kunst- & filosofielab en die de stem van de verbeelding heeft toegevoegd 
aan dit verslag door zijn prachtige illustraties, die het compleet maken. Jullie vormen allen 
tezamen een rijk koor van stemmen in mijn leven.  
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Hoofdstuk 1:  
 

Aanleiding 
 
Een van de meest fundamentele vragen die de mens zich kan stellen is waar educatie toe 
dient en hoe dit doel gediend kan worden; het waarom en wat van educatie. Deze 
terugkerende vraagstelling is onderwerp van voortdurend publiek debat vanwege de 
culturele, sociale, politieke en persoonlijke belangen die aan educatie worden toegedicht. 
Iedere tijd heeft daarbij zijn eigen opgaven; de prangende vragen die horen bij de uitdagingen 
van de tijd waar we in leven. Het onderwijs verhoudt zich hiertoe in zoverre dit zich richt op 
de vraag hoe mensen in de wereld zijn en de wereld in hen (zie Jarvis, 2006). Hierdoor is het 
onderwijs zowel noodzakelijk gericht op, als ook onderworpen aan, de vraagstukken van 
onze tijd en dient steeds weer afgewogen te worden waar de school open of gesloten is naar 
de wereld. 

Sinds de Verlichting zijn met name de noties van vrijheid en autonomie belangrijk 
geworden in het educatieve denken en handelen en in lijn hiermee wordt er belang gehecht 
aan het subject-zijn van degenen die worden onderwezen (zie Biesta, 2013). Aan het begin 
van de 21ste eeuw is dit nog steeds onderwerp van discussie in het publieke discours.  

Ik zie als verklaring voor de sterke bewogenheid die we in dit debat vinden het feit, 
dat in het onderwijs verleden, heden en toekomst samenkomen in de vragen wat we van 
waarde vinden om door te geven, op welke manier we omgaan met de vraagstukken van 
onze tijd en hoe we ruimte willen geven aan de onvoorziene mogelijkheden van 
nieuwkomers. Dit betekent dat educatie steeds weer een brandpunt in de tijd 
vertegenwoordigt en ons in zekere zin in een existentiële positie plaatst waarin we belangrijke 
keuzes maken over de rol die wij in de wereld te spelen hebben.  

Dat er daarbij steeds weer ruimte gemaakt moet worden voor de nieuwkomers, de 
kinderen die in de wereld komen, is omdat ze niet alleen hun plaats moeten vinden in de 
bestaande wereld maar ook zelf hun onvoorziene mogelijkheden moeten kunnen aanwenden 
om de wereld op hun manier in beweging te brengen en er vorm aan te geven. Het 
gezichtspunt dat dit laatste ten diepste hoort bij de menselijke conditie vinden we onder 
andere bij Hannah Arendt (1958). Deze ruimte voor nieuwkomers is gepositioneerd tussen 
de geconstrueerde culturele wereld die we bewonen- met zijn tradities, kennis, systemen, 
instituten, technologieën- en het naakte bewustzijn van het bestaan waarbij we oog in oog 
met het onbeantwoordbare, het onvoorziene en het ongerijmde met lege handen staan.  

Op de grens van deze twee manieren van ‘zijn in de wereld’ ligt de creatieve ruimte 
waarbinnen nieuwkomers hun wereld kunnen vormgeven, in de twilight zone tussen het 
bekende en het onbekende, tussen vrijheid en begrenzing, tussen veiligheid en risico, waarbij 
ze worden uitgedaagd om zelf keuzes te maken.  

De spanning die deze grensconditie met zich meebrengt is inherent aan het mens-
zijn. De leefruimte van mensen is een creatieve ruimte en als zodanig te beschouwen als het 
scharnierpunt waarin vaste grip en vrije handeling samenkomen. Een mooie analogie wordt 
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door Richard Sennett gegeven als hij het samenspel beschrijft van hand en arm bij het 
timmeren. “De vaste greep van de hand om de steel van de hamer is hier in balans met de 
vrije beweging van de elleboog” (Sennett, 2008: p.230).  

In de afgelopen twee decennia is de balans in het onderwijs doorgeslagen naar de 
‘vaste grip’ waardoor andere dimensies die mogelijk worden in de vrije handeling uit het zicht 
zijn geraakt. Dit is met name te wijten aan het gevoerde beleid en aan vormen van onderzoek 
die gericht zijn op 'evidence-based' onderwijs. Hiermee wordt geprobeerd om het onderwijs 
zoveel mogelijk onder controle te krijgen vanuit het oogpunt van doelmatigheid, zodat het 
van tevoren gedefinieerde 'opbrengsten' kan genereren. 

In deze situatie is het de vraag of in het onderwijs de balans tussen vaste grip en vrije 
handeling hersteld kan worden. Bestaat hier de mogelijkheid voor nieuwkomers om de 
genoemde creatieve ruimte in te nemen en wat betekent dit voor de leerkrachten die hen 
hierin willen begeleiden? Deze vragen vormden de achtergrond van het project waarvan in 
dit proefschrift verslag wordt gedaan.  
 
 

1.1 Achtergrond van het project 
 
In het zoeken naar het grotere landschap waarbinnen deze problematiek van de onbalans 
tussen vaste grip en vrije handeling die de afgelopen decennia in het onderwijs is ontstaan 
geduid zou kunnen worden, vond ik twee relevante perspectieven; de effecten van 
globalisering op de ervaring van de wereld (Hermans & Hermans-Konopka, 2010) en de 
effecten van het neoliberalisme op de vormgeving van het onderwijs (zie Evers & Kneyber, 
2016).   

Wat betreft het eerste gaat het om een mondiale economische, politieke en culturele 
uitwisseling en integratie, waar we door een fijnmazig media-netwerk dat doordringt tot in de 
haarvaten van het dagelijkse leven dagelijks mee worden geconfronteerd. Voor veel mensen 
kan dit leiden tot een overweldigende ervaring van een complexe wereld, wat desoriënterend 
en verontrustend kan uitwerken.  

In de beschouwingen van Hermans en Hermans-Konopka vond ik deze ervaring 
van de wereld verwoord als een vorm van ‘meerstemmigheid’:  

 
“De ervaring van onzekerheid weerspiegelt een mondiale situatie van 
meerstemmigheid (complexiteit), die het onmogelijk maakt om vaste betekenissen te 
geven (ambiguïteit), waarin geen gezagsvolle stem bestaat die contradicties en 
tegenstrijdige informatie oplost (tekortschietende kennis) en die in hoge mate 
onvoorspelbaar is” (Hermans & Hermans-Konopka, 2010: p.3).1 

 

                                                 
1 In de brontaal: “The experience of uncertainty reflects a global situation of multi-voicedness (complexity) that does not allow a 
fixation of meaning (ambiguity) that has no super-ordinate voice for resolving contradictions and conflicting information 
(deficit knowledge), and that is to a great extent unpredictable” 



5 

 

Deze ervaring zien zij niet als een ‘interne aangelegenheid’; de externe wereld en de 
binnenwereld van het individu zijn volgens hen geen dichotomie. Ze vormen samen een 
elkaar wederzijds doordringend, meerstemmig ‘dialogisch zelf’. Relaties vinden plaats met de 
wereld en ook in de binnenwereld tussen verschillende “zelfposities” (Hermans & Hermans-
Konopka, 2010: p 1). Deze beschrijving heeft voor mij een sterke resonantie. Het sluit aan 
bij wat ik hierboven, in relatie tot de creatieve ruimte voor nieuwkomers, het ervaren van het 
onbeantwoordbare, het onvoorziene en het ongerijmde heb genoemd. Deze ervaring zie ik 
als het meest verbonden met de vrije handeling en dit laatste als een van de grotere 
uitdagingen van onze tijd. Het beeld van een meerstemmige wereld waarin geen gezagsvolle, 
overkoepelende stem klinkt is polyfonisch te noemen; een vanuit de muziek en de 
literatuurwetenschap stammende term. Wat betreft het laatste gaat het om ”...een veelvoud 
van onafhankelijke en ongedempte stemmen en bewustzijnen” (Bakhtin, 1984: p.6). Dit sluit 
aan bij het perspectief dat ik vanuit mijn eerdere ervaring als filmmaker heb, waarbij ik ieder 
mens zie als ‘een koor van stemmen’. Ik ben hiertoe geïnspireerd door een op Bakhtin 
gebaseerde theorie over filmkarakters: “Mijn stem geeft de illusie van eenheid als ik wat 
zeg…in feite geef ik constant uiting aan een veelheid aan betekenissen” (Horton, 1994: p. 
27). 

De ervaring van een complexe wereld biedt een mogelijke grond voor het feit dat de 
vaste grip zo sterk bepalend is geworden in het onderwijs. Hierin is wat mij betreft goed 
samengevat wat de reden kan zijn voor het feit dat er naast een ‘middenveld’ van betrokken 
burgers maatschappelijk ook een sterke polarisatie kan worden onderscheiden; sterke, 
tegengestelde bewegingen binnen het spectrum van betrokkenheid bij de samenleving. Aan 
de ene kant gaat het om een vorm van individualisme waarin persoonlijk belang leidend is en 
de ervaring deel te zijn van een 'gemeenschap van mensen' kan zijn verdampt. Aan de andere 
kant betreft het individuen die hun culturele groepsidentiteit verabsoluteren (zie Touraine, 
2000); hun stemmen weerklinkend in een zelfversterkend unisono.  

Ik zie beide tendensen als manieren om de complexiteit waarmee we geconfronteerd 
worden te vermijden door te kiezen voor een zo groot mogelijke vorm van eenvoud, waarbij 
wordt geprobeerd om wat ‘anders’ is buiten te sluiten. Je zou kunnen zeggen dat pluraliteit, 
in de zin van het anderszijn van de ander, in zekere zin wordt afgewezen, terwijl dit als een 
bepalende factor voor een gezonde samenleving kan worden beschouwd en als in diepste zin 
verweven met het menselijke bestaan (zie Arendt, 1998 [1958]).  

Ook het dominante economische wereldbeeld, het neoliberalisme, heeft hieraan 
bijgedragen. Op mondiale schaal doordringt de logica van de markt bijna alle aspecten van 
het leven en zijn economische motieven sterk bepalend voor de publieke zaak. Ball heeft het 
in dit verband over “de onderwerping…[van het beleid]…aan de eisen van arbeidsmarkt-
flexibiliteit en werkgelegenheid en aan het ervaren gebod van internationale 
concurrentie”(Ball in Evers & Kneyber, 2016: p.41). Omdat op deze manier de doelstellingen 
van het onderwijs in sterke mate worden bepaald, betekent dit dat de mogelijkheden voor 
anderszijn hier worden ingeperkt. 
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1.1.1 Onderwijsbeleid, onderwijscultuur en onderwijspraktijk 
 
Het onderwijs lijkt door de politiek te worden beschouwd als ‘the last stronghold of civil society’; 
de plek waar complexe maatschappelijke problemen moeten worden opgelost. In het 
krachtenveld van een samenleving waarin wordt ervaren dat sociale verbanden eroderen of 
transformeren door technologie, migratie en individualisering krijgen scholen de 
socialiserende functie van normaliserend gedrag (zie Visser in Evers & Kneyber, 2016). Niet 
alleen vanwege de poging om grip te krijgen op een ‘gecompliceerde samenleving’ maar ook 
door de invloed van economische overwegingen op het beleid (zie Evers & Kneyber, 2016) 
is er vanuit de politiek een oriëntatie op normaliseren en controleren die sterk bepalend is 
gebleken voor de vormgeving van het onderwijs.  

Waar economische waarden de pedagogische waarden aan het zicht onttrekken richt 
de kritiek in het onderwijsdebat zich op een ‘testcultuur’, waarop internationaal vergelijkend 
onderzoek een grote invloed heeft2 en meetbare opbrengsten de maatstaf zijn voor kwaliteit 
(zie Biesta, 2010; Evers & Kneyber, 2015, 2016; Onderwijsraad 2013). Opmerkelijk is dat 
deze kritiek gedeeld wordt door enkele politici, die stellen dat “…het ene doel wat de 
Nederlandse onderwijspolitiek sinds 2009 beweegt zou zijn, te worden opgenomen in de top 
5 van kenniseconomieën in de wereld” (Klaver, 2017: p.86).    

De kritiek richt zich ook op andere aspecten hiervan zoals een eenzijdige focus op 
specifieke cognitieve vakken. Hierdoor zouden andere, creatieve vakken buiten beeld dreigen 
te verdwijnen (zie Nussbaum, 2013; Robinson & Aronica, 2016). Door deze kritische 
analyses is er beweging in het onderwijsdebat gebracht.3     
 De resultaatgerichte aanpak werkt een specifieke vorm van normalisering in de 
hand. Meirieu benoemt dit als “…een zachtaardige normalisering (…) waarbij individuele 
afwijkende gedragingen zo vroegtijdig mogelijk worden opgespoord om als stoornis te 
worden geïsoleerd en gemedicaliseerd” (Meirieu, 2016: p.37). Het gaat om een op controle 
gericht beleid dat tot opbrengstgericht onderwijs moet leiden; “het systematisch en 
doelgericht werken aan het maximaliseren van leerlingenprestaties” (OCW, 2010: p. 8). 

In de praktijk heeft dit geresulteerd in een versmalling van het curriculum en een de-
professionalisering van leraren (zie Evers & Kneyber, 2015, 2016). Wat het eerste betreft 
spenderen kinderen veruit de meeste tijd aan specifieke cognitieve vakken, taal en rekenen. 
Hierdoor komen andere doelstellingen van het onderwijs zoals persoonsvorming nauwelijks 
aan bod. Wat betreft de de-professionalisering van leerkrachten zien we hoe hun stemmen 
naar de achtergrond zijn geraakt. Er is weinig ruimte voor tentatief handelen op basis van 
wat Flyvbjerg ‘phronesis’ noemt, ofwel praktische wijsheid (zie Flyvbjerg, 2001). Zo wordt 
door leerkrachten vaak niet meer met de eigen stem gesproken maar worden zij 
gedegradeerd tot spreekbuis van het onderwijsbeleid. Hier zie ik een verband met wat Biesta 

                                                 
2  Deze testcultuur wordt sterk beïnvloed door internationaal vergelijkend onderzoek zoals dat wordt gedaan door OECD of in 
meerjarig onderzoek zoals PIRLS (begrijpend lezen) en TIMMS (leerlingenprestaties in exacte vakken) 
3 Verschillende kritische analyses in het onderwijsveld hebben geleid tot bezinningsoperaties van het ministerie van OCW. Een 
daarvan betreft een opdracht aan Platform 2032 in 2016 om samen met het onderwijswerkveld nieuwe perspectieven op het 
gewenste onderwijs te formuleren. In 2017 kreeg dit een vervolg met Curriculum.nu, waarbij diverse vertegenwoordigers van 
het onderwijsveld werden uitgenodigd om mee te denken over de ontwikkeling van het nieuwe curriculum voor het funderend 
onderwijs 
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in navolging van Lingis zegt over de rationele gemeenschap, waarin mensen inwisselbare 
representanten zijn van het rationele systeem (zie Lingis, 1994; Biesta, 2004). Er wordt hier 
als het ware gesproken met een ‘representatieve’ stem. 

In al deze ontwikkelingen is een sterke neiging tot complexiteitsreductie te 
onderscheiden. Bij Biesta wordt deze omschreven als een wens om “…educatie sterk, zeker, 
voorspelbaar en risico-vrij te maken” (Biesta, 2013: p.2). Dit heeft een uitwerking op 
schoolleiders, leerkrachten en leerlingen in zoverre dat het hun denken, ervaren en doen 
sterk inkadert. Hij stelt de vraag of deze reductie- die in zichzelf van nut kan zijn- niet in zo’n 
mate wordt doorgevoerd dat de uitwerking ‘anti-educatief’ is.  

Door zo nadrukkelijk in te zetten op normalisering en op een controleerbare 
systematiek staat de vrije handeling onder druk en is er te weinig oog voor het belang van 
pluraliteit. Dit gegeven staat op gespannen voet met het begeleiden van kinderen bij het in de 
wereld komen; dat wil zeggen, om zich in vrijheid te kunnen verhouden tot een complexe, 
meerstemmige realiteit.  

Een van de gevolgen van dit alles is, dat er te weinig ruimte is voor dimensies die 
een appèl doen op andere- moeilijk meetbare en niet stuurbare kwaliteiten van kinderen. Dit 
komt met name naar voren in de bescheiden plaats die wordt gegeven aan persoonsvorming. 
Vakken die traditioneel wel aandacht hebben voor de persoon van de leerling zoals de 
kunstzinnige vakken hebben ook onder deze ontwikkeling te lijden en raken in de 
verdrukking.   

Persoonsvorming wordt door Biesta als het derde doeldomein van het onderwijs 
aangewezen, dat door de focus op de twee andere onderscheiden doeldomeinen, kwalificatie 
en socialisatie, in verhouding veel minder aan bod komt. Kwalificatie en socialisatie kunnen 
respectievelijk worden aangeduid als het verwerven van kennis en vaardigheden en het 
inpassen in bestaande (culturele) tradities, normen en waarden. Bij beide domeinen is sprake 
van duidelijke kaders (zie Biesta 2010).  

Zo is kwalificatie gericht op het doorgeven van een gemeenschappelijke basis van 
meetbare kennis- en vaardigheden die de reikwijdte van het denken, communiceren en 
handelen van kinderen kan vergroten en vormt dit de basis voor certificering. Sinds het 
opbrengstgerichte werken in het basisonderwijs in 2007 door OCW verplicht is gesteld is 
kwalificatie de belangrijkste focus geworden.  

Bij socialisatie gaat het om de overdracht van een aantal gemeenschappelijke culturele 
waarden die van belang worden geacht in een democratische Westerse samenleving. 
Persoonsvorming is een deel van de andere twee domeinen, maar wordt ook aangeduid als 
domein op zich vanwege de waarde die sinds de Verlichting wordt toegekend aan de 
autonomie en het zelfbeschikkingsrecht van het individu.  

Als op zichzelf staand domein krijgt het echter minder ruimte dan de andere twee 
domeinen. Een van de redenen hiervoor lijkt te zijn dat het begrip persoonsvorming niet 
eenduidig wordt opgevat en er moeilijk meetbare kwaliteiten in kunnen worden 
onderscheiden, het gaat hier om merkbare kwaliteiten4. Doordat de toetsing van 

                                                 
4 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/01/23/eindadvies-platform-onderwijs2032-ons-onderwijs2032. 
Opgehaald op 19-10-2019 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/01/23/eindadvies-platform-onderwijs2032-ons-onderwijs2032
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persoonsvorming dus niet goed mogelijk is heeft dit domein een ‘zachte’ waarde, en heeft het 
bestaansrecht buiten het kader van opbrengsten en prestaties. Juist omdat persoonsvorming 
geen welomlijnde set van karakteristieken heeft biedt het wellicht ruimte voor de vrije 
handeling en voor pluraliteit zodat er reden is om hierop in te zetten in relatie tot de 
uitdagingen in deze tijd. 

Daarnaast heeft de focus op kwalificatie niet positief gewerkt voor de ruimte die aan 
kunst wordt toebedeeld in het onderwijs. Er is hier vaak weinig tijd voor in het curriculum en 
veel kunstdocenten en intern cultuur coördinatoren staan onder druk om te bewijzen dat 
kunsteducatie een autonome waarde, in de zin van een intrinsieke relevantie, heeft ten 
aanzien van de andere vakken.5 Sommige critici, zoals Ken Robinson, stellen retorisch de 
vraag of scholen de creativiteit van kinderen ‘doodmaken’ (zie Robinson & Aronica, 2015).  

Anderen, zoals Martha Nussbaum betogen dat de ruimte voor de liberal arts, dat wil 
zeggen de kunsten en de geesteswetenschappen, in het onderwijs onder druk staat doordat 
landen gericht zijn op het zich handhaven op de wereldmarkt. Zij stelt dat de toekomst van 
de democratieën van de wereld in de waagschaal ligt en dat “we dreigen te vergeten wat het 
inhoudt om de ander te benaderen als een wezen met een ziel in plaats van een nuttig 
werktuig of een hinderpaal bij het verwezenlijken van onze plannen” (Nussbaum, 2013: 
p.20).  

Wel vindt de instrumentele waarde van de kunst door haar creatieve potentieel steeds 
meer weerklank in het onderwijs. Zo wordt ze gezien als middel om het probleemoplossend 
vermogen te vergroten, of als ‘aanjager’ voor de ‘serieuze vakken’ in vakoverstijgend 
werken.6 In lijn hiermee wordt wel kritisch gewezen op het feit dat creativiteit “economische 
relevantie heeft met het oog op het belang van innovatie” (Simons & Masschelein, 2017: 
p.32) of kan worden gezien als het motto van het hedendaags kapitalisme waarvan de 
creatieve industrie een exponent is (zie Jacobs, 2014) ofwel “…kern is van de economische 
dynamiek in het post-fordistische tijdperk” (Van Winkel, Gielen & Zwaan, 2012: p. 21).  

Waar creativiteit op de meest basale wijze wordt opgevat als het brengen van het 
nieuwe in de wereld is Biesta’s axiologische invalshoek interessant; hij roept de vraag op 
welke waarde(n) creativiteit vertegenwoordigt in zijn pleidooi voor het onderscheiden van 
het ‘goede’ en het ‘slechte’ nieuwe (zie Biesta 2016). In dit onderzoek wordt het begrip 
creativiteit los gezien van economische motieven, maar vanuit een existentieel perspectief 
bekeken en alszodanig in verband gebracht met persoonsvorming en pluraliteit.  
 

1.1.2 Masteronderzoek 
 
Vanuit het oogpunt van deze problematiek heb ik in 2013 een kwalitatief, verkennend 
masteronderzoek gedaan bij de Master Kunsteducatie in Groningen, waarin ik zocht naar de 
manier waarop er vanuit de kunsteducatie een alternatief geboden zou kunnen worden voor 

                                                 
5 Deze uitspraak is mede gebaseerd op de ervaringen in mijn werk als docent en lid van de intakecommissie bij de Master 
Kunsteducatie Noord, Hanzehogeschool Groningen. Een van de meest gehoorde motieven van kunsteducatoren om deze 
opleiding te gaan volgen is het willen leren onderbouwen van het bestaansrecht, ofwel het belang van kunst en van 
kunsteducatie in het onderwijs 
6 Zie bijvoorbeeld de opkomst van STEAM-onderwijs: Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics 
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de versmalling van het curriculum. In dit onderzoek werd onder de naam Sparklab een eerste 
prototype van een kunst-& filosofielab ontwikkeld waarin kinderen in de basisschool-leeftijd 
een creatief en beschouwend denk- en uitdrukkingsrepertoire werd aangeboden. Dit moest 
een bescheiden alternatief bieden voor de eenzijdige cognitieve oriëntatie en met name voor 
de focus op taligheid in het onderwijs.      
 De titel van dit onderzoek ‘De Speer en de Wolk’ duidt op de verschillende manieren 
waarop de kinderen hier respectievelijk woorden en beelden gebruikten en hoe de meer 
gerichte- dan wel de meer ambigue kwaliteiten ervan tot uitdrukking kwamen in hun verbale 
uitspraken en beeldende expressie.  Er ontstond een eerste indruk van de 
mogelijkheden die door een dynamisch verband van kinderfilosofie en creatieve expressie 
werden geboden voor het zich beschouwend en creatief uitdrukken van kinderen. Een aantal 
kinderen kwam met sterke visuele concepten; er tekenden zich vormen van visueel denken 
af. Daarnaast zag ik dat de meeste kinderen een opvallend enthousiaste en aandachtige 
betrokkenheid toonden.         
 Deze bevindingen en de vragen die erdoor werden opgeworpen vond ik dermate 
intrigerend dat ze aanleiding waren voor dit vervolgonderzoek naar het verder ontwikkelen 
van dit kunst-& filosofielab. Ik wilde dit echter met een andere doelgroep doen omdat ik me 
ervan bewust was dat het masteronderzoek, dat plaatsvond in de buitenschoolse context van 
een kunstencentrum, zich had gericht op een groep kinderen die als cultureel bevoorrecht 
aangemerkt kan worden. Met ouders die werkzaam zijn in de kunsten, media en wetenschap 
hadden deze kinderen in ruime mate toegang tot meerdere culturele domeinen en een breed 
uitdrukkingsrepertoire. De horizon van het mogelijke, de reikwijdte van de cirkel die door 
hun denken en doen beschreven kan worden, was voor hen al groot.   
 Dit riep de vraag op of het kunst-& filosofielab hier wel op de meest waardevolle 
manier werkzaam was. Ik besloot om voor deze vervolgstudie een andere doelgroep te 
zoeken en het lab verder te ontwikkelen met en voor kinderen die in een minder 
bevoorrechte positie zitten en die hier op school meer last van zouden kunnen ondervinden. 
Door het accent dat in het onderwijs in Nederland steeds meer is komen te liggen op het 
meten van een beperkte set van opbrengsten is er een sterke focus op het willen zorgen voor 
de leerlingen die ‘zwakker’ presteren. Het wegwerken van hun taal- en leerachterstanden zijn 
een doel op zich geworden, waardoor er teveel aandacht is voor de prestaties en te weinig 
voor de persoon van de leerling.         
 Dit wordt nog sterker ervaren op scholen met een meer dan gemiddeld aantal 
‘zwakkere leerlingen’ omdat zij in beeld zijn bij inspectie en beleid, waardoor er een sterke 
druk ligt op het verbeteren van hun leerprestaties. Daarnaast is er ook de grotere opgave om 
deze kinderen, die vaak in een moeilijke situatie zitten, voldoende te ondersteunen. Hierdoor 
ontstaat al snel een neerwaartse spiraal. De eenzijdige cognitieve-en testgerichte oriëntatie is 
niet alleen voor deze kinderen maar ook voor leerkrachten en schoolleiders een last; door de 
ervaren druk ‘willen’ deze vaak wel anders maar ‘kunnen’ het niet. Er is vaak te weinig tijd 
om met afstand naar hun praktijk te kijken en om de individuele leerling de aandacht te 
geven die hij of zij nodig heeft. Door de uitnodiging van de intern cultuur coördinator van 
de katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers (KDS), Mirjam Pepplinkhuizen, werd een 
partnerschool voor het onderzoek gevonden waar dit in sterke mate het geval was.  
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1.2 De partnerschool en haar context 
 
Van oktober 2014 tot december 2017 deed ik dit onderzoek in partnerschap met KDS 
Bisschop Bekkers, een multiculturele basisschool in een naoorlogse sociaaleconomisch 
kwetsbare wijk in Groningen. De verwachting was dat door een langdurig partnerschap aan 
te gaan met een concrete praktijk, deze school, en met dit project, het kunst-& filosofielab, er 
misschien een bijdrage geleverd zou kunnen worden aan het in balans brengen van hun 
onderwijs. De problemen en de mogelijkheden die door de complexe wereld aan het 
onderwijs worden gesteld manifesteren zich hier als het ware in een notendop.  
 De school heeft, als afspiegeling van de wijk waarin zij gesitueerd is, een 
multicultureel karakter met een leerlingenpopulatie van gemiddeld 38 nationaliteiten en heeft 
door haar leerlingen direct te maken met de sociaaleconomische kwetsbaarheid van de wijk. 
Er is veel werkloosheid; zo’n 20 % van de kinderen woont in een ‘minimahuishouding’7. 
Leerkrachten benoemden de wijk als een ‘zware wijk’ en kwalificeerden deze als een ‘multi-
probleemwijk’. Er vindt regelmatig onderlinge discriminatie plaats tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen8.          

Sinds de vanaf 2014 geldende ‘Wet passend onderwijs’ zag de school haar zorgplicht 
verzwaard door een toename van kinderen die om speciale begeleiding vragen zonder dat 
hier extra middelen voor beschikbaar worden gesteld. Dit betekent dat de klassen als te groot 
worden ervaren voor de begeleiding die gewenst is. Taalontwikkeling is een speerpunt voor 
de school; de voorgaande jaren zag de school een toename van kinderen uit ‘taalzwakke 
milieus’ (NT2). Er worden meerdere taalmethodes ingezet en er is een ‘Schakelklas’ voor 
kinderen met een achterstand in de Nederlandse taal.9     

Bij aanvang van het onderzoek viel op hoe sterk kinderen, leerkrachten en de 
directie van deze school door de situatie waarin zij zitten de negatieve effecten van het 
onderwijsbeleid ervaren. Door de cognitieve-en testgerichte oriëntatie is het curriculum 
versmald tot met name taal- en rekenlessen. Ondanks de inspanningen van de school waren 
de leerprestaties en de testresultaten van veel kinderen in de schoolpopulatie, mede door de 
problematieken die op de achtergrond speelden, ‘onder de maat’. Door de taal- en 
leerachterstanden stonden veel kinderen op een achterstandspositie, met name in relatie tot 
de Cito-toetsing, omdat de context en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen 
hierin niet worden meegewogen.10 Hierdoor waren deze kinderen als ‘zwakke leerlingen’ in 
beeld bij ‘de Inspectie’.   

In eerste instantie leek de bovengenoemde ‘socialiserende functie van normaliserend 
gedrag’ die vanuit het onderwijsbeleid van scholen wordt verwacht goed aan te sluiten bij de 
situatie van deze school. Het leek voor de hand te liggen om hierin mee te gaan vanwege de 
uitdaging waar de school voor stond. Door de grote culturele diversiteit van de populatie en 

                                                 
7 Armoedemonitor Gemeente Groningen 2016: https://os-groningen.nl/wp-content/uploads/2017/05/armoedemonitor-
2016.pdf. Opgehaald op 10-08-2021 
8 Interview met leerkracht Jeroen dd 17-12-2014 
9 Gesubsidieerd in het kader van de Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) 
10 Onderzoek wijst uit dat op langere termijn de kans op sociale ongelijkheid vergroot wordt omdat kinderen die in hun directe 
omgeving geconfronteerd worden met sociaal economische problemen lager scoren in tests (zie Touraine, 2000) 
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de wijk waarin KDS Bisschop Bekkers zich bevindt is het omgaan met pluraliteit een 
dagelijkse opgave. Om grip te krijgen en te houden op deze situatie kozen leerkrachten en 
directie in de voorgaande jaren vaak voor socialisatie van kinderen.   

Een exponent hiervan is het Burgerschapsprogramma ‘De Vreedzame School’ en 
‘De Vreedzame Wijk’. Met deze school- en wijk omvattende methode, ontwikkeld onder 
auspiciën van emeritus-hoogleraar Micha de Winter, werd en wordt invulling gegeven aan de 
burgerschapsvorming van kinderen en aansluiting gezocht bij de wijk waarin de school 
nadrukkelijk een rol en verantwoordelijkheid voor zichzelf ziet.    
 De leerkrachten gaven aan dat de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen om 
meer ruimte en aandacht vroeg. De manier waarop hiernaar wordt gekeken op deze school is 
gekleurd door de lens van de Daltonfilosofie; met de pedagogische doelstelling ‘de mens 
zonder vrees in de wereld’ en als kernwaarden Zelfstandigheid, Samenwerken en Vrijheid in 
Gebondenheid.  In dit licht zag het team van deze school de pluraliteit waar de school mee te 
maken heeft niet alleen als een opgave, maar ook als een rijke ‘schat’ en was er het besef dat 
‘normaliseren’ niet genoeg was.        

Bij aanvang van het onderzoek op KDS Bisschop Bekkers bleek dat het 
kunstonderwijs een aantal jaren min of meer onderbelicht was geweest. Dit kwam met name 
door de focus op het opbrengstgericht werken en de druk die dit had veroorzaakt in de 
schoolpraktijk. Voor CKV- in de vorm van de school-brede methode ‘Moet je doen’, een 
lespakket voor expressieonderwijs met doorgaande leerlijn, is gedurende een aantal jaren 
maar een beperkt aantal uren per week beschikbaar geweest.    

Tijdens de eerste periode van het onderzoek, vanaf schooljaar 2015-2016, kreeg het 
kunstonderwijs op initiatief van intern cultuurcoördinator Mirjam een nieuwe invulling en 
werd er een ‘Dalton kiesbord’ ontwikkeld waarop naast CKV-lessen voor de groepen 3 t/m 
8, andere activiteiten werden aangeboden waaruit kinderen wekelijks twee dagdelen konden 
kiezen. De horizontale leerlijn kunstonderwijs die hier werd opgezet betrof vier periodes die 
samenhangen met de katholieke identiteit van de school. Hoewel een aantal leerkrachten van 
mening was dat creativiteit genoeg ruimte kreeg op school was het perspectief van de intern 
cultuurcoördinator dat alle kinderen moeite hadden met verbeelden en dat er in de 
bovenbouw geen appèl werd gedaan op het zich kunnen verwonderen.   

De vraag was of het lab ruimte zou kunnen bieden voor andere dimensies in het 
curriculum van deze school; ruimte voor diversiteit en verschil en voor het herstellen van de 
balans tussen vaste grip en vrije handeling. De inzet was te kijken op welke manier dit van 
betekenis zou kunnen zijn voor de kinderen, de leerkrachten en deze schoolpraktijk in 
ruimere zin.  
 
 

1.3 Actieonderzoek 
 
In dit project is gekozen voor actieonderzoek; in deze vorm van onderzoek is het de insteek 
om gezamenlijk met actoren in de onderzochte praktijk in een proces te stappen waarin 
wordt gewerkt aan een begrip van wat de problemen zijn, waar nieuwe manieren van doen 
kunnen worden ontwikkeld en uitgeprobeerd en samen wordt gewerkt om dat duurzaam in 
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te bedden in de praktijk. Actieonderzoek is een onderzoeksprakrijk waarin ontwikkelings-en 
veranderingsprocessen hand in hand gaan (zie Boog et al., 2008; Valkenburg & Coenen-
Hanegraaf, 2012; Reason & Bradbury, 2001). 

In dit proefschrift wordt verslag gedaan van een deel van het onderzoeksproces; de 
periode tussen oktober 2014 en december 2017. Omdat dit actieonderzoek gericht is op het 
ontwikkelen en implementeren van nieuw handelingsrepertoire en het een complex proces 
betreft, is ook na deze periode mijn betrokkenheid bij de school gebleven. Ik had hier als 
onderzoeker als ‘expert’ kunnen langskomen met mijn programma om dit gedurende de 
periode van een jaar te draaien, het zo verder te ontwikkelen en dan af te sluiten met een 
evaluatie. Dit zou op meerdere manieren een problematische aanpak zijn geweest.  

Het zou namelijk hebben betekend dat ik als buitenstaander ‘even’ een oplossing 
zou komen brengen om daarna weer te verdwijnen. Hiermee was ik voorbijgegaan aan de 
kennis en ervaring van het team op deze school. Bovendien was de kans op een duurzame 
verandering in de praktijk, waar de actoren in de situatie zelf iets mee kunnen, klein geweest. 
Door voor actieonderzoek te kiezen, waarbij de betrokkenen uit de praktijk als co-
onderzoeker participeren, is dat juist niet het geval geweest. De leerkrachten en de directie 
zijn actief betrokken geweest bij dit onderzoek en zijn op een enkeling na, op hun verzoek 
onder hun eigen naam in dit onderzoeksverslag gekomen.  

Na een verkennende beginperiode van een half jaar groeide het onderzoek uit tot 
een volwaardig actieonderzoek (zie Boog et al., 2008). Vanaf het begin van het proces is 
hiertoe door mij als onderzoeker gewerkt aan het creëren van een conversatieruimte ofwel 
‘communicatieve’ ruimte Dit is een sociale ruimte waarin een gelijkwaardige dialoog tussen 
alle betrokkenen kan plaatsvinden en ik als onderzoeker bewust aandacht moet geven aan 
obstakels die deze dialoog belemmeren (zie Friedman, 2011). Het is gebleken dat deze ruimte 
de belangrijkste voorwaarde is voor het gezamenlijke onderzoek van mij en de co-
onderzoekers van de school.  

Aan het begin van het onderzoek is een klein lab-team samengesteld dat dicht op de 
ontwikkeling van het lab zat. Hiervan maakten naast mijzelf als onderzoeker, een 
kinderfilosofe en een filmmaker, de intern cultuurcoördinator van de school deel uit. In het 
proces werd samengewerkt met een groep leerkrachten en de directie van de school, die 
allemaal als co-onderzoekers werden beschouwd en die in eerste instantie meer op afstand in 
een observerende rol zaten en pas later in het ontwikkelingsproces actief betrokken waren. 

In dit actieonderzoek zijn drie fases aan te wijzen waarbinnen een dynamische actie-
reflectiecyclus steeds een constante is. De eerste fase van het traject bestond uit een 
schoolbrede introductie middels een teamdag en enkele verkennende sessies van het kunst-& 
filosofielab. Deze soort sessies duid ik in dit onderzoek aan als ‘veldexperimenten’. Daarna 
vonden deze tweewekelijks plaats in een activiteitenruimte in de school met een divers 
samengestelde groep kinderen uit de bovenbouw. De tweede fase werd gekenmerkt door een 
‘vlucht uit de school’. Met dezelfde groep kinderen als die van de eerste fase werden 
gedurende twee jaar één schooldag per maand veldexperimenten gedaan in de natuur.  

In de derde fase van het traject werden de bevindingen van de voorgaande fases met 
de leerkrachten teruggebracht naar de praktijk en werd samengewerkt om het lab te 
implementeren en door te ontwikkelen in de school.      
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 De intentie van dit onderzoek was om de verbetering van de praktijk van KDS 
Bisschop Bekkers als exemplarisch te zien voor andere scholen. De problemen waar deze 
school zich voor gesteld ziet zijn niet uniek maar komen hier wel ‘vergroot’ in beeld. Het 
project zou in die zin niet enkel lokale relevantie hebben maar ook van betekenis kunnen zijn 
voor de bredere discussie over de hedendaagse onderwijscultuur.  

Waar andere scholen de urgentie zouden voelen om de onbalans tussen vaste grip en 
vrije handeling te herstellen, in hun curriculum, in de ruimte voor hun leerlingen, in de 
ruimte voor de leerkrachten en in de ruimte voor de school in een veeleisende samenleving, 
kon deze school als casus wellicht als voorbeeld dienen.  
 
 

1.4 Thema’s in de ontwikkeling van het lab en het 
veranderingsproces 

 
Er was in dit onderzoek sprake van de ontwikkeling van een kunst-& filosofielab; dit moest 
leiden tot een verandering in de schoolpraktijk. Het lab ontwikkelde zich door haar situering 
ten opzichte van de schoolpraktijk, het werd erdoor geïnformeerd en kreeg vorm in relatie 
tot de vraagstellingen van de school. In het lab waren de noties van persoonsvorming en 
creativiteit leidend.     

De praktijk van KDS Bisschop Bekkers werd beïnvloed door de aanwezigheid van 
het lab.  In het veranderingsproces in de school werd gekeken naar hoe het lab, als nieuw 
handelingsrepertoire, ruimte en mogelijkheden zou kunnen bieden voor de vrije handeling in 
de schoolpraktijk. 
 

1.4.1 Ontwikkeling van het lab: persoonsvorming 
 
Het lab is gericht op persoonsvorming vanuit het oogmerk een bijdrage te leveren aan het 
zich verhouden tot pluraliteit en aan ruimte voor de vrije handeling in de schoolpraktijk. Er 
zijn meerdere opvattingen van persoonsvorming in het onderwijs en in dit onderzoek was de 
vraag welke relevant zou zijn in relatie hiermee.  

In de nieuwste ‘Staat van het Onderwijs 2021’, een rapportage van de Inspectie van 
het Onderwijs, vinden we persoonsvorming drievoudig geduid, als ‘zelfontplooiing’, als 
‘talentontwikkeling’ en als ‘loopbaanoriëntatie’. Met name in de eerste opvatting lijkt ruimte 
te zijn voor verscheidenheid en verschil omdat het de persoon in relatie zet tot anderen in de 
omgeving en als een van de doelen aangeeft “het zich kunnen verhouden tot verschillende en 
vaak tegenstrijdige waarden, eisen en belangen waar hij of zij mee te maken krijgt.”11  

In de schoolpraktijk zien we meerdere interpretaties van persoonsvorming, zoals 
Democratisch Burgerschap12 en Bildung13 of vinden we deze terug als aandachtsgebied in het 

                                                 
11 Zie ‘De Staat van het Onderwijs 2021’ pagina 21 https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/staat-van-het-onderwijs. 
Opgehaald op 9-08-2021 
12 Zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/11/29/meer-duidelijkheid-voor-scholen-over-
burgerschapsonderwijs Opgehaald op 12-05-2021 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/staat-van-het-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/11/29/meer-duidelijkheid-voor-scholen-over-burgerschapsonderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/11/29/meer-duidelijkheid-voor-scholen-over-burgerschapsonderwijs
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21ste eeuwse vaardigheden-programma14. Daarnaast is er ‘subjectificatie’ (zie Biesta, 2010, 
2013, 2018), een perspectief op persoonsvorming dat nog weinig toepassing kent in de 
praktijk.  

Omdat ik op zoek was naar een opvatting van persoonsvorming die bij zou kunnen 
dragen aan het terugbrengen van de vrije handeling in de schoolpraktijk, diende deze niet 
instrumenteel te zijn voor socialiserende en kwalificerende doelstellingen. Anders gezegd: 
pluraliteit zou in die mate het uitgangspunt moeten vormen dat er ruimte zou zijn voor het 
onbeantwoordbare, het onvoorziene en het ongerijmde. Op concreet niveau betekende dit, 
dat ik zocht naar een opvatting van persoonsvorming die niet meetbaar was en die weinig 
sturende kaders zou hebben.  

Bij Bildung ligt de nadruk op een kritisch beschouwende relatie van het zelf met de 
wereld (‘selbst-Bildung’). Het gaat om het openen van een ruimte voor dialoog met- en het 
vormen van nieuwe perspectieven op- een gegeven cultureel kader. De term kent historisch 
een grote reikwijdte aan interpretaties, zoals bijvoorbeeld in ‘kulturelle Bildung’ en ‘kritische 
Bildung’ naar voren komen. De culturele identiteit is hier van groot belang; het gaat om de 
vorming van ‘cultureel competente burgers’.15 Bij Bildung is door deze culturele inkadering 
de ruimte voor de vrije handeling en pluraliteit ingeperkt.  

Bij Burgerschapsvorming, sinds 2006 verplicht gesteld voor alle scholen door het 
Ministerie van OCW, gaat het om het ontwikkelen van democratisch burgerschap. Er wordt 
ingezet op de dialoog, de oriëntatie op het samenleven in de wereld en het nemen van 
verantwoordelijkheid hiervoor.   

In het onderzoek van Eidhof (2016) komt naar voren dat het programma op diverse 
scholen als een te normatief en sturend kader wordt gezien. Waar Burgerschapsvorming wel 
een zekere vrijheid aan scholen biedt om hier zelf invulling aan te geven, wordt het meestal 
toch geïnterpreteerd vanuit een bepaald cultureel kader waarbij de aanname is “… dat sociale 
relaties het beste de vorm van een enkelvoudige, hechte, egalitaire gemeenschap zouden 
moeten nemen” (Eidhof, 2016: p.152). Hier is sprake van een persoonsvorming die minder 
ruimte lijkt te bieden voor de vrije handeling; de pluraliteit wordt ingekaderd doordat 
kinderen en jongeren zich moeten aanpassen aan vaststaande, cultureel bepaalde normen en 
waarden. 

In het programma ‘21steeeuwse vaardigheden’ worden de kaders gevormd door een 
visie op een toekomstige arbeidsmarkt in een geglobaliseerde wereld. Naast creatief denken, 
communiceren, samenwerken, kritisch denken en ICT-vaardigheden wordt een relatie gelegd 
naar de doelstelling van wereldburgerschap.16 De manier waarop naar persoonsvorming 
wordt gekeken is zo in zekere mate gekleurd door economische motieven. 

Deze drie opvattingen van persoonsvorming, waarin pluraliteit in meer of mindere 
mate gebonden is aan culturele, politieke dan wel aan economische kaders, kunnen worden 

                                                                                                                                      
13 De term Bildung heb ik gedurende het onderzoek in meerdere gesprekken met Vanessa Isabelle Reinwand-Weiss, hoogleraar 
Kulturelle  Bildung bij Universität Hildesheim verkennend besproken 
14 Zie voor een uitleg over inhoud en doel van 21st century skills: https://www.oecd.org/site/educeri21st/40756908.pdf 
15 Zie https://www.boekman.nl/wp-content/uploads/2012/01/bm32_henrichs-.pdf. Opgehaald 12-05-2021 
16 Zie SLO: 21e-eeuwse-vaardigheden-in-het-curriculum-van-het-funderend-onderwijs.pdf 
 

https://www.oecd.org/site/educeri21st/40756908.pdf
https://www.boekman.nl/wp-content/uploads/2012/01/bm32_henrichs-.pdf
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gezien als socialisatieprocessen. Om deze reden leken ze minder geschikt om bij te dragen 
aan het herstellen van balans tussen grip en vrije handeling in het onderwijs.  

Vanwege deze oriëntatie werd gezocht naar ruimte voor een zich buiten de gestelde 
kaders vanuit een vrije handeling verhouden tot pluraliteit en leek de opvatting van 
persoonsvorming die met subjectificatie wordt aangeduid beter aan te sluiten. Hier wordt 
persoonsvorming niet benaderd als een socialisatieproces maar opgevat als een waarde op 
zichzelf en als een bij uitstek onvoorspelbaar, interactief en creatief proces. Bij subjectificatie 
gaat het om een oriëntatie op de mens als vrije actor die ‘het nieuwe’ in de wereld kan 
brengen. Dit ‘nieuwe’ staat nadrukkelijk in relatie tot de ander en het andere. Het betreft een 
proces van wederzijdse vrijheid tussen actor en wereld waarin pluraliteit, het anderszijn van 
de ander en de ander, nadrukkelijk het uitgangspunt is. Hierbij leek veel ruimte voor het zich 
verhouden tot het onbeantwoordbare, het onvoorziene en het ongerijmde te zijn.  
 

1.4.2 Ontwikkeling van het Lab: creativiteit 
 
De onbalans in de onderwijspraktijk komt, zoals boven betoogd, ook naar voren in de 
ruimte die creativiteit krijgt toebedeeld. Het gaat dan met name om de geringe tijd voor 
kunstzinnige oriëntatie binnen het curriculum van veel basisscholen of om een door 
‘schoolse voorwaarden’ gevormde invulling ervan (zie Haanstra, 2001). Voorafgaand aan het 
onderzoeksproject is er bij KDS Bisschop Bekkers ook een periode geweest waarin er weinig 
ruimte was voor kunstzinnige oriëntatie en werd er gezocht naar een manier om hier 
invulling aan te geven. 

Het vormgeven aan en positioneren van kunsteducatie wordt niet alleen door 
tijdsdruk die scholen ervaren bemoeilijkt, maar tevens doordat wat kunst genoemd kan 
worden niet meer eenduidig is, door de fragmentatie die vanaf de 20ste eeuw heeft 
plaatsgevonden in de kunstwereld. In de grote variëteit aan visies op wat kunst is en ook wat 
hierin van waarde is voor de kunsteducatie is geen eensluidende definitie of opvatting meer 
te vinden. De term is als het ware gedemocratiseerd en omvat wat voorheen ‘hoge’ dan wel 
‘lage kunst’ werd genoemd, materiële en immateriële, situationele kunst en (soms hybride) 
kunstvormen die door de inzet van nieuwe technologieën zijn ontstaan. 

In alternatieve opvattingen van kunsteducatie zoals ‘Authentieke kunsteducatie’ en 
‘altermoderne kunsteducatie’ wordt gesteld dat er een gebrek is aan correlatie met 
ontwikkelingen in hedendaagse kunst of op een te bescheiden relatie tot het leven van 
jongeren. Authentieke kunsteducatie wil een alternatief bieden voor ‘schoolkunst’, een vorm 
van kunst die losstaat van ontwikkelingen in de kunstwereld en van de spontane beeldende 
activiteiten van kinderen en maatschappelijke thema’s. (Haanstra, 2001; Heijnen, 2015). 
Altermoderne kunsteducatie is een reactie op de bestaande vorm van kunsteducatie, die zich 
niet genoeg bezig zou houden met actuele thema's zoals globalisering, migratie of hybride 
identiteit (zie Hoekstra & Groenendijk, 2015). Gedurende de looptijd van het project is in 
het onderwijsbeleid meer aandacht gekomen voor cultuuronderwijs en is de focus meer 
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komen te liggen op een als cyclisch opgevat creatief proces dat oriënteren, onderzoeken, 
uitvoeren en evalueren omvat.17  

Het kunst-& filosofielab was weliswaar ontwikkeld in een onderzoek bij een master 
kunsteducatie, maar het bleek belangrijk te zijn dat het zich kon onttrekken aan de kaders die 
hiervoor gesteld worden; de drie kerndoelen van kunstzinnige oriëntatie. Als zodanig wilde ik 
met het lab dan ook niet een alternatieve vorm van kunsteducatie bieden zoals deze 
hierboven besproken zijn. De inzet was dat het zich tot dit domein zou kunnen verhouden 
in zoverre leerkrachten en intern cultuur coördinatoren inspiratie zouden willen halen uit de 
potentie van een interdisciplinaire opzet van kunst-& kinderfilosofie om ruimte te geven aan 
subjectificatie.  

De combinatie van kunst en kinderfilosofie zou hierbij gericht zijn op een vorm van 
creativiteit die als vliegwiel voor verwondering moest dienen. Het opwekken van 
verwondering was belangrijker dan ‘iets maken’, omdat de aanname was dat dit de blik naar 
de wereld zou kunnen openen. Verwondering vat ik op als een momentane staat van zijn 
waarin oordeel en begrip als het ware even in het luchtledige hangen. In het moment waarin 
dit gebeurt vindt een interruptie van onze habit of mind, ons gewoonte-denken en handelen 
plaats, we worden ‘in het nu’ gezet en staan open voor het raadsel wat zich aan ons voordoet 
in de wereld.  
 

1.4.3 Verandering in de school: herculturering 
 
Bij de ontwikkeling van het lab was het oogmerk om dit tot een pedagogisch relevante 
uitbreiding van het handelingsrepertoire van KDS Bisschop Bekkers te maken die ook 
daadwerkelijk geïmplementeerd moest gaan worden. De eerste aanname was dat dit op een 
bescheiden manier een verandering zou betekenen voor de schoolpraktijk omdat het 
mogelijk in enige mate zou kunnen bijdragen aan het herstellen van de balans tussen vaste 
grip en vrije handeling. 

De ontwikkeling van het kunst-& filosofielab moest in dit proces als een interventie 
in de schoolpraktijk werken. De verandering op de werkvloer was zo een gezamenlijk 
leerproces van onderzoeker, leerkrachten en directie. Hiermee werd recht gedaan aan hun 
agency, ofwel hun “…handelingsvermogen om gebruik te maken van de ruimte die hun 
wordt geboden of om die op te eisen” (Kneyber & Evers, 2015: p.14). Er werd gezocht naar 
het vormgeven van een temporeel-relationele context van hun handelen, door over langere 
tijd, op verschillende tijdstippen en met veel aandacht voor het geheel aan relaties op de 
werkvloer het lab te implementeren in de praktijk zodat hun handelingsvermogen reëel kon 
worden (zie Priestley, Biesta & Robinson, 2015). In het veranderingsproces werd de 
praktijkkennis en ervaring van leerkrachten en directeur, dat wat ik ‘de wijsheid van de 
werkvloer’ noem, nadrukkelijk aangesproken.  

                                                 
17 https://slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/kunst-cultuur/leerplankader-kunstzinnige-
orientatie/leerlijnen/informatie/creatieve-proces/. Opgehaald op 21-05-2021 
 

https://slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/kunst-cultuur/leerplankader-kunstzinnige-orientatie/leerlijnen/informatie/creatieve-proces/
https://slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/kunst-cultuur/leerplankader-kunstzinnige-orientatie/leerlijnen/informatie/creatieve-proces/
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Het veranderingsproces was complex, door de grote groep van betrokken co-
onderzoekers en de diversiteit ervan; leerkrachten, intern cultuur coördinator, directeur en 
intern begeleidsters deden of keken in verschillende fases mee. Aan deze complexiteit werd 
ook bijgedragen door de ‘ambitieuze’ doelstelling van het veranderproces. Er werd ingezet 
op een ingrijpende verandering, dat wil zeggen dat er ‘her-culturering’ plaats zou moeten 
gaan vinden. Dit betekende een bevragen van overtuigingen en gewoontes (zie Fullan, 2007) 
van de leerkrachten en de directeur en van de waarden die hiermee verbonden zijn, die het 
handelen in de praktijk bepalen. Ook de manier waarop de dialogen tussen theorie en 
praktijk en tussen het lab en de school richting gaven aan het veranderingsproces betekende 
een balanceer-act voor de hele onderzoeksgroep.  
 
 

1.5 Probleemstelling en onderzoeksvragen 
 
In dit onderzoeksproject is een lab ontwikkeld dat ten dienste moest staan van een 
veranderambitie van KDS Bisschop Bekkers. Door het te ontwikkelen in relatie tot de 
pedagogische waarden, uitdagingen en de mogelijkheden van deze schoolpraktijk, moest het 
lab een alternatief pedagogisch relevant handelingsrepertoire bieden. In de 
gemeenschappelijke analyse van de leerkrachten en directeur van de school en van mij als 
onderzoeker werd duidelijk dat er sprake was van een dubbele belasting. Enerzijds was er de 
ervaren systeemdruk door het onderwijsbeleid en anderzijds de sociale problematiek in de 
wijk waarin de school zich bevindt.    

Dit betekende een grote druk op alle betrokkenen in de school. Door het moeten 
behalen van specifieke leerrendementen was er een eenzijdige focus op taal-en 
rekenonderwijs en in die zin was er een versmald curriculum ontstaan. Er werd geprobeerd 
om de effecten van de sociale problematieken het hoofd te bieden door in te zetten op 
socialisatie, om zo controle te krijgen in een gecompliceerde situatie. Niet alleen de kinderen, 
maar ook de leerkrachten hadden last van de zo ontstane vaste grip; er was voor beiden 
weinig handelingsruimte.         
 Het team van de school vond dat deze situatie niet paste in haar Dalton doelstelling 
en dat het bovendien niet voldoende tegemoetkwam aan de behoeften van haar 
schoolpopulatie. Er was volgens hen te weinig ruimte voor persoonsvorming, voor wat zij de 
‘sociaal emotionele ontwikkeling’ noemden en voor creativiteit; in ruimere zin voor de vrije 
handeling op de school. De vraag lag voor hoe het lab vanuit een aantal gegeven, 
kenmerkende, hoedanigheden van kunst en kinderfilosofie hieraan zou kunnen bijdragen.  
 Omdat subjectificatie een opvatting van persoonsvorming is waarin de vrije 
handeling centraal staat, besloot ik om naar ruimte en mogelijkheden hiervoor te zoeken. Het 
gaat hier echter om een niet ‘stuurbaar’, want existentieel en ook theoretisch begrip, zodat er 
door mij een ‘overbrugging’ naar de praktijk moest worden gezocht. Het begrip pluraliteit 
leek bij uitstek geschikt omdat het, zoals boven betoogd, sterk verbonden is met de notie van 
subjectificatie.        

Ik vond hiervoor een tentatieve, zintuigelijke vertaling in de vorm van een 
meerstemmigheid die met ‘polyfonie’ wordt aangeduid. Mijn aanname was dat kunst door 
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haar ambigue aard en de diversiteit van expressievormen geschikt zou kunnen zijn om bij te 
kunnen dragen aan deze polyfonie. Hetzelfde verwachtte ik van de kinderfilosofie, door haar 
oriëntatie op multi-perspectiviteit en op het onbeantwoordbare. De vraag was hoe deze 
polyfonie uit zou werken; of dit bij zou dragen aan subjectificatie van kinderen en of de 
ruimte voor de vrije handeling in de school hiermee vergroot zou worden, ook voor de 
leerkrachten. Dit leidde tot de volgende onderzoeksvragen:  

      
Onderzoeksvragen 

 Hoe kan een kunst-& filosofielab in de praktijk van multiculturele basisschool KDS 
Bisschop Bekkers bijdragen aan subjectificatie van kinderen door het zoeken van 
polyfonie? 

 Hoe kan een kunst-& filosofielab ontwikkeld worden tot een relevante pedagogisch 
didactische ruimte en benadering door te leren van de mogelijkheden en vraagstellingen 
van deze school?  

 Hoe kan een kunst- & filosofielab mogelijkheden tot reflectie en nieuw 
handelingsrepertoire bieden aan leerkrachten zodat pedagogisch-didactische 
veranderingen van hun praktijk mogelijk worden? 

 
 

1.6 Vooruitblik 
 
In hoofdstuk 1 is inleidend uiteengezet hoe specifieke maatschappelijke ontwikkelingen van 
invloed zijn op het onderwijs en hoe deze hebben geleid tot een onbalans tussen vaste grip 
en vrije handeling. In relatie hiermee zijn de veranderingsambitie van de partnerschool en de 
ontwikkelambitie van het lab binnen het onderzoeksproject belicht. In de probleemstelling is 
aangegeven hoe de school een versmald curriculum heeft gekregen en is de vraag 
opgeworpen of het kunst- &filosofielab een alternatief pedagogisch handelingsrepertoire zou 
kunnen bieden. 
 Hoofdstuk 2 bestaat uit 3 delen. Er wordt eerst een korte methodologische 
verantwoording bij dit actieonderzoek gegeven, vervolgens een beschrijving van de 
theoretische concepten en afsluitend positioneer ik het onderzoeksproject in een educatief 
kader. Wat het eerste deel betreft ga ik in op karakteristieken van het onderzoeksdesign zoals 
de gerichtheid op het verbeteren van de schoolpraktijk, action learning, het democratische 
karakter van deze vorm van onderzoek, de politieke inzet van het project en de regulatieve-
of praktijkcyclus. Vervolgens belicht ik de ethische overwegingen en de voorwaarden voor- 
en beperkingen van- dit actieonderzoek. Wat betreft het tweede deel ga ik in op de 
theoretische achtergrond van het onderzoek en worden relevante begrippen theoretisch 
verkend en met elkaar in verband gezet. Het gaat dan om noties als subjectificatie, pluraliteit, 
polyfonie en de verschillende kwaliteiten van de stemmen van kinderen daarin, om de 
beschrijving en definities van kunst en kinderfilosofie, de verschillende aspecten ervan en de 
verbindingen die daarvanuit gemaakt worden. Wat betreft het derde deel van dit hoofdstuk 
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ga ik in op de positionering van het lab ten aanzien van kunsteducatie en het 
Daltononderwijs. 
 In hoofdstuk 3 wordt ingezoomd op het onderzoeksdesign. Eerst omschrijf ik hoe 
het veranderingsproces vorm kreeg in de drie fases die in het onderzoek worden 
onderscheiden: ‘Conversatieruimte in de school en de vlucht naar buiten, ‘Een enclave in de 
natuur als alternatief voor de schoolpraktijk’ en ‘Implementatie in de schoolpraktijk’. Daarna 
wordt de actie-reflectiecyclus van veldexperimenten en tussentijdse reflecties in 
klankbordvergaderingen op een concreter niveau uiteengezet. Vervolgens ga ik dieper in op 
de manier waarop de drie fases vorm kregen en hoe deze met elkaar samenhingen. Tenslotte 
leg ik uit hoe ik de dataverzameling en de data-analyse en synthese heb aangepakt. 
 In hoofdstuk, 4, 5 en 6 worden de data en de analyse ervan per fase van onderzoek 
gepresenteerd. Naast een presentatie van de belangrijkste data uit de veldexperimenten, 
tussentijdse reflectiebesprekingen, lab-team overleg, interviews, klankbord- en 
implementatievergaderingen wordt ieder hoofdstuk afgesloten met een analyse van de 
betreffende fase.  

In hoofdstuk 4 staat het ontwikkelen van een conversatieruimte op de werkvloer 
centraal en worden de eerste bevindingen en inzichten omtrent de werking van het prototype 
van het lab in de schoolomgeving getoond. Aan het eind van deze fase was er sprake van een 
tijdelijke ‘vlucht uit de school’. In de analyse worden naar aanleiding van de ervaringen in 
deze periode de onderscheiden stemmen in de polyfonie conceptueel verder ontwikkeld en 
de pedagogische en didactische opbrengsten verkend.   
In hoofdstuk 5 staat het lab als enclave buiten de schoolpraktijk centraal. De verdere 
ontwikkeling van het lab, de manier waarop de kinderen, de leerkrachten en de directeur hier 
bij betrokken waren en de uitwerking die dit op hen had worden getoond. Ook de invloed 
van de natuurlijke omgeving wordt hier belicht. In de analyse worden de onderscheiden 
stemmen in de polyfonie verder verdiepend bekeken en wordt ingegaan op de pedagogische 
en didactische opbrengsten van deze fase. 

In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de implementatie van het lab in de schoolpraktijk. 
Het lab werd niet als methode overgedragen; het accent lag op de agency van de leerkrachten 
en op de manier waarop zij binnen de voorwaarden van de eigen praktijk zelf vormgaven aan 
het lab. In de analyse zal worden ingegaan op de pedagogische en didactische opbrengsten. 
Het gaat dan met name om het andere perspectief op de kinderen en op de eigen praktijk en 
om de manier waarop het nieuwe handelingsrepertoire werd ingepast in het onderwijs.  
 In hoofdstuk 7 worden conclusies getrokken naar aanleiding van de drie deelanalyses 
uit de oogsthoofdstukken. Ik ga hier met name in op de polyfonische dialoog; op 
subjectificatie in relatie tot verschillende stemmen, op de ontwikkeling van het lab en 
verandering in de schoolpraktijk en op het actieonderzoek. Daarnaast ga ik in op de 
beperkingen van het onderzoek en doe aanbevelingen voor verder onderzoek. 
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Hoofdstuk 2:  
 

Methodologische opzet en theoretische concepten 
 
Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen. Ik begin met een korte methodologische 
verantwoording, gevolgd door een beschrijving van de theoretische concepten die leidend 
zijn in dit onderzoek en tenslotte positioneer ik het onderzoeksproject in een educatief kader.  

In het eerste, korte deel van het hoofdstuk worden de overwegingen bij de keuze 
voor actieonderzoek toegelicht. De uitgangspunten van dit onderzoeksproject worden in 
relatie gezet tot de kenmerken van actieonderzoek. Ik ga hierbij in op karakteristieken van 
het onderzoeksdesign; de gerichtheid op het verbeteren van een schoolpraktijk, het sociale 
leerproces, het democratische karakter van actieonderzoek en de politieke inzet van het 
project. Vervolgens ga ik in op de regulatieve- of praktijkcyclus en op belangrijke 
voorwaarden voor actieonderzoek, wetenschappelijke validiteit, ethische overwegingen en 
tenslotte, op de beperkingen van de studie. De manier waarop het actieonderzoek concreet is 
gemaakt zal in hoofdstuk 3 worden belicht. 
 In het tweede deel van dit hoofdstuk licht ik de theoretische begrippen en concepten 
toe die van belang zijn in het kader van de vraagstellingen in het onderzoeksproject. De 
begrippen en concepten worden inhoudelijk toegelicht en in hun samenhang beschreven. 
Deze hebben zowel op inductieve wijze, uit de data in het actieonderzoek, als op deductieve 
wijze, vanuit een theoretische verkenning, vorm gekregen. Er was tijdens het 
onderzoeksproces steeds sprake van een ‘heen-en weer beweging’ tussen theorie en praktijk. 
Met behulp van verschillende theoretische bronnen heb ik daarbij een aantal stemmen 
geconceptualiseerd.  

Afsluitend positioneer ik het onderzoeksproject ten aanzien van twee specifieke 
educatieve raamwerken: kunsteducatie en de Dalton onderwijsmethode. Het eerste vanwege 
het feit dat het kunst-& filosofielab in eerder onderzoek is ontwikkeld binnen een 
kunsteducatief masteronderzoek. Hier verhoudt dit onderzoek zich indirect toe, het gaat hier 
als het ware op verder maar met een andere doelstelling. Het tweede vanwege de Dalton 
signatuur van partnerschool KDS Bisschop Bekkers, die van invloed is geweest op de 
ontwikkeling van het lab in de school. 
 
  

2.1 De methodologie van het actieonderzoek 

 
In dit onderzoeksproject heb ik gekozen voor actieonderzoek, als een participatief en 
democratisch proces waarin het gaat om praktische kennis “…ten bate van het streven naar 
waardevolle menselijke doelstellingen” (Reason & Bradbury, 2001: p.1). In mijn visie is de 
term actieonderzoek geladen met de notie van ‘het nieuwe’, met intentionele veranderkracht, 
waarin ik een overeenkomst zie met de opvatting van ‘action’ zoals die bij Arendt kan worden 
gevonden (zie Arendt, 1998 [1958]).  
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Praktische kennis en stemgeving 
De reden om te kiezen voor actieonderzoek is omdat het project als onderliggende 
doelstelling heeft bij te dragen aan het verbeteren van de praktijk van KDS Bisschop 
Bekkers, een school die onder grote systemische druk staat. Zoals boven aangegeven is 
actieonderzoek nadrukkelijk gericht op het ontwikkelen van praktische kennis die bruikbaar 
is in de dagelijkse praktijk van mensen. Naast praktische uitkomsten, zoals nieuw 
handelingsrepertoire, gaat het ook om nieuwe manieren van begrijpen van deze praktijk.  

Deze vorm van onderzoek is in ruimste zin gericht op het vergroten van het welzijn 
van personen en gemeenschappen (zie Reason & Bradbury, 2001). In dit project werd in 
eerste instantie geprobeerd om hieraan bij te dragen door het zoeken naar de verschillende 
stemmen van kinderen. In die zin viel de kern van dit onderzoek samen met een van de 
uitgangspunten van actieonderzoek: het geven van een stem aan diegenen die anders niet 
voldoende gehoord worden.  

Dit gold ook voor de leerkrachten; bij hen ging het om een drieledige ‘stemgeving’. 
Het ging ten eerste om het gezamenlijk met mij als onderzoeker formuleren van een 
relevante probleemstelling binnen hun schoolpraktijk. Ten tweede ging het om het delen van 
hun gerijpte ervaringskennis, hun zogenaamde ‘phronesis’, in de zin van praktische wijsheid 
(zie Flyvbjerg, 2001). Biesta heeft wel gewezen op het belang hiervan voor een wijze 
educatieve oordeelsvorming (zie Biesta, 2013). Ten derde ging het om hun agency, hun 
handelingsvermogen en handelingsruimte. Het betrof de manier waarop zij vanuit de eigen 
pedagogische waarden, (ervarings-)kennis en creativiteit vormgaven aan het 
implementatieproces en de ruimte die zij hiervoor kregen. 
 

Ontwikkelen en veranderen 
In het onderzoeksproject is sprake van een ontwikkellijn en een veranderingslijn. De eerste 
lijn betreft het ontwikkelen van wat een onderwijsconcept genoemd kan worden, het kunst-
& filosofielab, binnen de schoolpraktijk van KDS Bisschop Bekkers. De inzet was om te 
onderzoeken of het lab door middel van deze praktijk ontwikkeld kon worden tot een 
pedagogisch relevante benadering of ruimte waarin subjectificatie zou kunnen plaatsvinden 
door kinderen hun stem te laten vinden in polyfonie.  

Ten aanzien van de veranderingslijn moest het kunst-& filosofielab als nieuw 
handelingsrepertoire gebruikt kunnen worden door leerkrachten, om hiermee zelf vorm te 
geven aan verandering op de werkvloer. Daarnaast was er een vermoeden, dat door het lab 
als een interventie van buiten binnenin de school te brengen, er mogelijk nog op een andere 
manier een aanzet zou worden gegeven tot zinvolle verandering, omdat het aan zou kunnen 
zetten tot zelfonderzoek (zie Boog et.al, 2008). Zo zouden een ander perspectief en een 
andere benadering kunnen ontstaan ten aanzien van de problemen die de school in het kader 
van het onderzoek formuleerde.  

 

Dubbele helix van praktijk en theorie 
Actieonderzoek is in diepste zin een democratische, participatieve praktijk waarin de 
verschillende betrokkenen hun ervaring en kennis in te brengen hebben om met elkaar tot 
duiding te komen en verandering vorm te geven. Ik poogde als onderzoeker in een subject-
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subject relatie te staan met degenen wiens praktijk werd onderzocht. De betrokken 
leerkrachten en de directeur waren dan ook geen object van onderzoek maar werden door 
mij beschouwd als co-onderzoekers.  

De interacties in het onderzoeksproces waren dialogisch om recht te doen aan de 
inbedding van deze onderzoeksvorm in democratische principes (Boog et al., 2008: p:3). 
Hun ervaringskennis en hun emische perspectieven, datgene wat voor hen van betekenis is in 
hun denken, handelen en ervaren in de schoolpraktijk, werden in dialoog gezet met de kennis 
en ervaring die ik vanuit mijn achtergrond inbracht. Zo kon een ‘dubbele helix’ van praktijk 
en theorie ontstaan (zie Boog et al., 2008); deze beide worden in het proces steeds met elkaar 
in dialoog gezet. Hiervoor was het belangrijk dat ik als onderzoeker participeerde in de 
schoolpraktijk, wat ook wel als een voorwaarde wordt gezien om tot een interpretatie van het 
handelen van de betrokkenen te kunnen komen (zie Boog, Keune & Tromp, 2003).  
 Er werd epistemologisch ingezet op intersubjectieve waarheidsvinding. Ik zocht 
daarbij naar het congruent maken van verschillende soorten kennis, waarbij niet werd 
getracht om verklaringen te vinden maar werd gekeken naar datgene wat zou bijdragen aan 
de verbetering van een praktijk. Bij Reason en Bradbury worden drie soorten kennis 
onderscheiden die in dit onderzoek van toepassing zijn. Het betreft ten eerste 
ervaringskennis; weten door directe waarneming, empathie en resonantie. Ten tweede gaat 
het om propositionele kennis; weten vanuit ideeën en theorieën en ten derde om praktische 
kennis; weten vanuit vaardigheden en competenties (Reason & Bradbury, 2001: p.183).  
 Door mijn achtergrond als kunstenaar, kunsteducator en onderzoeker bracht ik 
specifieke kennis en ervaring mee vanuit de kunstpraktijk, de kunsteducatie en de 
academische wereld maar was ik ook een buitenstaander in de schoolpraktijk van KDS 
Bisschop Bekkers. De leerkrachten hadden een rijke gerijpte ervaringskennis, gevoed door 
hun beroepsmatige kennis en de dagelijkse ervaring met lesgeven. Ook de kinderen deelden 
hun ervaringskennis, in de zin van hun bewuste ervaring van wat het onderwijs met hen 
doet. 
  

Sociaal leerproces en verschuivingen in het ‘sociale veld’ 
Er was sprake van een sociaal leerproces van gezamenlijk onderzoeken, leren en handelen 
dat kenmerkend is voor actieonderzoek; onderzoeker en onderzochten leren hier van elkaar 
in een sociaal leerproces waarin “het gezamenlijke begrip, de wederzijdse overeenstemming 
en gezamenlijke actie kunnen worden bevorderd” (Van Dijkum & Tavecchio, 2014: p. 20). 
Dit zou bij moeten dragen aan het veranderingsproces in de schoolpraktijk. 
 Zoals eerder aangegeven kreeg dit vorm in een cyclus van veldexperimenten en 
klankbordvergaderingen. Het eerste betrof sessies waarin werd geëxperimentereerd met de 
pedagogisch didactische uitwerking van het ontwerp van het kunst-& filosofielab. Het 
tweede betrof evaluatie-bijeenkomsten waarin ik als onderzoeker reflectieve gesprekken 
voerden met leden van het lab-team en een focusgroep van betrokkenen uit de 
schoolpraktijk; leerkrachten, directie en de intern cultuur coördinator. Deze vergaderingen 
werden respectievelijk voorgezeten dan wel bijgewoond door twee adviseurs: hoogleraar 
Jacques Zeelen en een expert op het gebied van actieonderzoek, dr. Ben Boog. 
 Het was hierbij mijn intentie om verder te gaan dan het herstructureren van de 
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bestaande situatie of het creëren van een eenmalige gebeurtenis zoals dat het geval is bij wat 
Argyris benoemt als ‘single loop learning’, een manier van leren waarbij de gegeven doelen, 
waarden en regels niet bevraagd worden maar geoperationaliseerd. Er vond daarentegen 
voorafgaand aan het handelen steeds bezinning plaats op de waarden van waaruit werd 
gehandeld, deze werden beschouwd, gewogen en waar nodig aangepast zoals dat gevonden 
wordt bij “double loop learning’” (Argyris, 2001: p.206). Het gaat hier in zekere zin om een 
proces van ‘her-culturering’ waarbij overtuigingen en gewoontes die leidend zijn bij het 
handelen in de schoolpraktijk worden bevraagd en soms veranderd (zie Fullan, 2007).  

Het veranderproces wat plaatsvond wil ik in navolging van Friedman bezien vanuit 
een ‘veldtheoretisch’ perspectief. Hij stelt dat het bij een veranderingsproces gaat om het 
veranderen van ‘het sociale veld’: de posities van de actoren, de spelregels en de betekenissen 
die het veld samenhouden. In dit proces kan een nieuw veld ontstaan rond een nieuwe set 
van posities, spelregels en betekenissen (zie Friedman, 2011).    
 Hierbij kan worden gekeken naar de specifieke manieren van denken ofwel 
cognitieve ‘frames’ die ervoor zorgen dat bestaande handelingspatronen standhouden, ook 
waar ze problematisch blijken te zijn en kan vervolgens worden gezocht naar mogelijkheden 
voor verandering op de werkvloer door ‘reframing’. Dit betekent dat er hier vraagtekens 
worden gezet bij de geldende spelregels en manieren van denken en doen, zodat ruimte 
gemaakt kan worden voor het geven van nieuwe betekenissen aan dezelfde set van feiten. 
Hierdoor kunnen mensen dezelfde, bestaande situatie op een nieuwe manier zien zodat er 
zicht kan komen op meer passend handelen (zie Friedman, 2011).  

Door in dit actieonderzoek in te zetten op een sociaal leerproces en verandering te 
bekijken in relatie tot verschuivingen in het ‘sociale veld’ kan een meer diepgaande reflectie 
op de schoolpraktijk en een meer intrinsieke ontwikkeling van het lab plaatsvinden dan met 
een enkelvoudige oriëntatie op het aanvullen of herschikken van het bestaande 
handelingsrepertoire mogelijk is. 
 

De politieke inzet van actieonderzoek  
Wat betreft de politieke inzet die in de kern aanwezig is in actieonderzoek, kwam dit op een 
tweevoudige manier naar voren in dit onderzoeksproject. De ene manier betrof het feit dat 
met het kunst-& filosofielab een alternatieve pedagogische en didactische benadering voor de 
schoolpraktijk werd geboden. Hiermee werden zowel impliciet als expliciet vraagtekens gezet 
bij de gebruikelijke manieren van denken en doen op de werkvloer. Dit kan gezien worden 
als een politieke interventie in de schoolpraktijk, waarmee in zekere zin gepoogd wordt om 
verzet te organiseren tegen het beleid van overheid en inspectie in relatie tot de genoemde 
versmalling van het curriculum.  
 Een andere manier waarop de politieke inzet van het actieonderzoek in dit project 
naar voren kwam zit in de intentie om de bestaande machtsstructuren te doorbreken. Dit 
gebeurde door het geven van een stem aan kinderen waar zij anders minder of niet gehoord 
werden, en door leerkrachten aan te moedigen om hun agency op te nemen waar die uit hun 
praktijk was verdwenen. 
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2.1.1 De regulatieve- of praktijkcyclus 
 
Actieonderzoek verloopt via een ‘regulatieve’- of ‘praktijk’cyclus waarin praktijktheorie wordt 
ontwikkeld en toegepast (zie Van Strien, 1986). Het betreft hier een regulatieve cyclus omdat 
het bij deze, anders dan bij de empirische cyclus, niet alleen gaat om het begrijpen, maar 
vooral om het nemen van beslissingen. Het begrijpen en veranderen van een praktijk gaan 
hier hand in hand. Deze cyclus is relevant in dit onderzoek omdat het gaat om doelstellingen 
vanuit een ontwikkel- en een veranderingsagenda en vanwege de gerichtheid op een 
specifieke situatie, te weten de schoolpraktijk van KDS Bisschop Bekkers.  

Binnen de regulatieve cyclus gaf ik als onderzoeker die van buitenaf komt, sturing 
aan het ontwikkel-en veranderingsproces door de co-onderzoekers uit te nodigen om te 
participeren en hun praktijkkennis expliciet te maken. Dit laatste wordt ook wel geduid als 
“zwijgende, informele of alledaagse kennis” die als essentieel wordt beschouwd in 
leerprocessen (Boog & Wagemakers, 2014; p.18,20).  

In deze cyclus worden drie fases doorlopen met input van wetenschappelijke en 
professionele kennis. Fase 1 betreft de probleemstelling/diagnose en dataverzameling, data-
analyse en conclusies, fase 2 gaat over het design van een nieuwe praktijk en fase 3 omvat de 
verandering/ implementatie, inclusief evaluatie en het testen. 

In de eerste twee fases werd het kunst-& filosofielab door middel van de genoemde 
actie-reflectiecyclus van veldexperimenten en klankbordvergaderingen ontwikkeld, waarna 
het lab als nieuw handelingsrepertoire werd opgepakt in de derde fase. Op basis van Van 
Strien hebben Boog en Wagemakers (2014) dit als volgt aangegeven (zie schema). 

 
          Fig. 1‘Praktijkcyclus en praktijktheorie’ naar Van Strien (1986) in Van Dijkum & Tavecchio (2014) p.19 
 

Deze drie fases kunnen in zekere zin binnen dit onderzoeksproject worden 
onderscheiden, maar kregen binnen dit onderzoek een wat andere, eigen invulling. Dit had 
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twee redenen. Ten eerste was de inzet van het onderzoek meer Dionysisch dan Apollinisch 
van karakter wat betekent dat de afwisseling tussen de verschillende actie-reflectiecycli niet 
zozeer lineair, systematisch en gecontroleerd plaatsvond, maar zich meer geïmproviseerd en 
diffuus ontwikkelde (Reason & Bradbury 2001: p.183). Dat wil zeggen dat de lijn van 
onderzoek sterk bepaald werd door de tussentijdse bevindingen en inzichten.  

Ten tweede was er het gegeven dat het prototype van het kunst-& filosofielab bij 
aanvang van het onderzoeksproject reeds ontwikkeld was. Daarom bestond fase 1 niet alleen 
uit bovengenoemde verkenning van de probleemstelling, het verzamelen en de analyse van 
data en conclusies, maar werd er vanaf het begin al concreet met het ontwikkelen van het 
design van de nieuwe praktijk, het kunst-& filosofielab, begonnen. Fase 2 kan hier worden 
aangemerkt als een periode waarin dit werd voortgezet; er werd voortgebouwd op het 
ontwikkelproces van het design uit fase 1 en geëxpliciteerd wat dit had opgeleverd. Fase 3, 
hierboven aangeduid met ‘implementatie’ en ‘evaluatie’, kwam overeen met hoe dit in dit 
onderzoeksproject is verlopen. 
 

2.1.2 Voorwaarden voor actieonderzoek 
 
Als een van de belangrijkste voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor er sprake kan 
zijn van actieonderzoek geldt dat er voldoende draagvlak is bij de betrokken co-
onderzoekers. In het onderzoek betekende dit dat de leerkrachten bij KDS Bisschop Bekkers 
gemotiveerd moesten zijn om te participeren in het project. Omdat dit bij aanvang van het 
proces niet vanzelfsprekend was werd eerst een verkennende fase ingesteld. Hierin werd 
door middel van explorerend onderzoek met kwalitatieve methoden gezocht naar manieren 
om de leerkrachten te betrekken door hen te informeren en interesseren en kon ik als 
onderzoeker kennisnemen van hun verschillende perspectieven op- en wensen ten aanzien 
van- de praktijk.  

Explorerend onderzoek door middel van kwalitatieve methoden leek een passende 
aanpak in deze voorfase omdat dit gericht is op subject- en situatiegerichte uitspraken. Flick 
ziet deze soort onderzoeksmethodiek in relatie staan tot de huidige ‘pluralisatie van 
leefwerelden’, waarin sprake is van sterk uiteenlopende manieren van leven (zie Flick, 2014). 
Dit uitgangspunt paste goed bij het geven van een stem aan de diverse betrokkenen. Door in 
deze verkennende voorfase zinvolle, open methoden in te zetten die relevant zijn voor de 
praktijk, met ruimte voor de complexiteit van de context en voor het zoeken naar 
verschillende perspectieven hierop, werd de basis gelegd voor het actieonderzoek.  

 

2.1.3 Wetenschappelijke validiteit 
 
Omdat de dialoog tussen theorie en praktijk de kern vormt van actieonderzoek is een 
specifieke methodiek van wetenschappelijke borging nodig. In dit onderzoek is gekozen voor 
verschillende vormen van triangulatie en voor communicatieve validiteit.  
Wat betreft triangulatie, het inzetten van verschillende methoden van dataverzameling- en 
analyse binnen een onderzoek, is gebruik gemaakt van data-triangulatie, onderzoekers-
triangulatie en methodologische triangulatie (zie Keune in Boog et al., 2008). 
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Bij de data-triangulatie gaat het om het verzamelen van data op verschillende tijden 
en uit verschillende bronnen. In dit onderzoek betrof dit participatieve observatie tijdens 
experimenten, kwalitatieve interviews en klankbordvergaderingen. Ook dienden de 
tekeningen en schilderijen van kinderen als bronnen; er werd in die zin gebruik gemaakt van 
arts based research technieken (zie Barone & Eisner, 2011). 

Wat betreft het tweede gaat het om het inzetten van de perspectieven van 
verschillende betrokkenen om een volledig beeld te krijgen, hierin is nadrukkelijk ook plaats 
voor het tegenstrijdige. Naast de begeleiders in het lab zijn dit de co-onderzoekers, de 
leerkrachten en de directie, maar ook de kinderen en hun ouders. Verder is er sprake van 
methodologische triangulatie waarbij verschillende methodes van dataverzameling worden 
ingezet; in dit onderzoek gaat het om audio-en video opnames en observatierapporten. 

Om de validiteit en betrouwbaarheid van de kennis te waarborgen, werd gestreefd 
naar communicatieve validiteit door middel van dialoog en klankbordvergaderingen. Dit 
vond plaats in een doorgaand proces van dialoog tussen de onderzoeker en de co-
onderzoekers, waarin werd gekeken of de onderzoeksuitkomsten adequaat waren in relatie 
tot de voorgenomen vergroting van de capaciteiten, voor empowerment van de kinderen en 
de leerkrachten en voor de uitvoering in de praktijk (zie Boog et al., 2008).  

Communicatieve validiteit wordt ook wel ‘wederkerige adequaatheid’ genoemd. Dit 
betekent dat onderzoekers en co-onderzoekers zich aan elkaar verstaanbaar maken door 
elkaars taal te begrijpen of de eigen taal te verhelderen of aan te passen (zie Valkenburg & 
Coenen-Hanegraaf, 2012). Hierdoor kunnen zij door middel van gesprekken tot een 
consensus komen omtrent de adequaatheid van de interpretaties van de gezamenlijk 
onderzochte werkelijkheid.  
 

2.1.4 Ethische overwegingen 
 
Een aantal ethische overwegingen zijn van belang in relatie tot de doelstelling van dit 
actieonderzoek om een democratisch proces in de praktijk te brengen en de betrokkenen 
daadwerkelijk een stem te geven. Op procesniveau ging het om veiligheid, privacy en 
eigenaarschap en op methodologisch niveau om het streven naar gelijkwaardigheid tussen de 
hier ingebrachte academische theorie en de praktijktheorie van de leerkrachten. 
 Wat betreft de vraagstelling van veiligheid en privacy ben ik mij als onderzoeker 
bewust van het feit dat actieonderzoek door de doelstelling van sociale verandering “waarde-
geladen, moreel betrokken en relationeel georiënteerd is” (McNiff & Whitehead, 2006: p.23). 
Binnen deze context wordt aan de subjectieve waarheid van de betrokkenen waarde 
toegekend. In de dialoog wordt ‘gevoelige’ informatie uitgewisseld waarin hun waarden en 
overtuigingen naar voren komen. Als onderzoeker had ik de rol van participerende facilitator 
en moest dan ook zorg dragen voor de veiligheid van alle betrokkenen.  

In dit onderzoek heb ik dit gedaan door de gegeven informatie gedoseerd te delen 
en waar nodig in het proces te anonimiseren. De betrokken leerkrachten en de directeur 
hebben verder zelf kunnen kiezen op welke manier zij worden aangeduid in het 
onderzoeksverslag en hebben gekozen voor het gebruiken van hun eigen voornaam. Ik was 
mij steeds bewust van de onderlinge (machts-)verhoudingen tussen de leerkrachten en tussen 
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hen en de directie. Ook de kinderen hadden een veilige omgeving nodig om zich te kunnen 
uiten; in het lab-team is ernaar gestreefd om zich benaderbaar, transparant en niet-
beoordelend op te stellen.  
 Door de sociale veranderingsagenda van actieonderzoek is eigenaarschap van de 
betrokkenen in het onderzoek verbonden met hun empowerment en moeten de 
onderzoeksdoelen het belang van de betrokkenen dienen. De ethische vraagstelling van het 
eigenaarschap van de betrokkenen speelde zowel tijdens het ontwerpproces als in de 
implementatiefase een rol.  

In de praktijkcyclus moeten de deelnemers op meerdere momenten hun invloed 
kunnen uitoefenen. Als onderzoeker ging ik vanaf de eerste fase van onderzoek de dialoog 
en samenwerking aan met de leerkrachten. Hun perspectieven en ideeën kregen gaandeweg 
een grotere plaats omdat ze steeds meer op een actieve manier deelnamen aan de 
ontwikkeling van het lab en de implementatie ervan. De dialoog werd ook aangegaan met de 
kinderen, die een bron van informatie vormden door hun reacties en feedback op de 
activiteiten in het lab. De uitdaging lag er dan ook in om een manier te vinden om het 
eigenaarschap van de betrokkenen daadwerkelijk serieus te nemen in alle fases van het 
onderzoek. Door wederkerige adequaatheid en communicatieve validiteit is geprobeerd om 
dit te borgen. 
 In het onderzoeksproces is sprake van een asymmetrische verhouding tussen mij als 
externe onderzoeker en de betrokken leerkrachten en kinderen. Als onderzoeker ligt mijn 
primaire focus bij het onderzoek, terwijl het voor de leerkrachten een randverschijnsel is 
binnen een drukke, veeleisende praktijk. Dit betekent dat ik, naast een theoretische 
verdieping, meer tijd heb om overzicht en inzicht in het onderzoek te krijgen. Wat betreft de 
kinderen is ook sprake van een ongelijke verhouding; het lab-team bestaat uit volwassenen 
die een andere machtspositie hebben dan zij.  

In het onderzoeksproces moest steeds gezocht worden naar een manier om dit 
verschil te overbruggen, met name door transparant te zijn, te informeren en uit te nodigen 
tot dialoog. Deze asymmetrische relatie zit ook in de aanname dat de onderzoeker met het 
geven van eigenaarschap aan de betrokkenen in het actieonderzoek bijdraagt aan hun 
empowerment. Dit roept vragen op over de manier waarop - en de hoedanigheid waarin - ik dit 
als externe onderzoeker kan en mag doen. 
 Op methodologisch niveau speelt hierbij de ethische overweging of er in het 
onderzoeksproces overeenkomstigheid en gelijkwaardigheid is tussen de academische, 
theoretische kennis en de ervaringskennis van de werkvloer. Dit vraagt van mij als 
actieonderzoeker om een oordeelskracht die niet kan worden voorgeschreven door een 
specifieke ethische standaard maar die gebaseerd is op waar de specifieke situatie om vraagt, 
om zowel theoretische als praktische competenties (zie Boog, et al., 2008). Het gaat hier om 
een bovengenoemde vorm van ‘phronesis’ ofwel praktische wijsheid die ik vanuit mijn eigen 
achtergrond als kunstenaar, kunsteducator en onderzoeker meebreng. De gelijkwaardige 
dialoog tussen de twee velden van kennis, de theoretische en de praktische, doet een appèl 
op de communicatieve vaardigheden van mij als onderzoeker. Het gaat hierbij om een 
overbrugging ofwel vertaling van de wetenschappelijke taal naar de taal van de praktijk en 
vice versa, zonder hierbij de inhoud te vervormen of tekort te doen.  
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2.1.5 Beperkingen van het onderzoek  
 
Er zijn twee belangrijke beperkingen van dit onderzoek aan te geven; de ene betreft het 
onderzoeksproces, de andere het onderwerp van onderzoek. De beperkingen van dit 
actieonderzoek worden gevormd door het feit dat dit onderzoeksproject heeft 
plaatsgevonden in de specifieke, dynamische en complexe schoolpraktijk van KDS Bisschop 
Bekkers. Dit betekent dat de systemische tijdsdruk en de dagelijkse uitdagingen, crises en 
gebeurtenissen van invloed waren op de wisselende betrokkenheid van de leerkrachten en 
directie bij het onderzoek. Hierdoor kon de beoogde participatie van co-onderzoekers niet in 
alle fases op evenredige wijze plaatsvinden en was het niet mogelijk om in alle fases van 
onderzoek een volwaardige reflectie op de bevindingen, een actieve deelname of een 
volwaardig eigenaarschap van de co-onderzoekers te krijgen zoals die idealiter in 
actieonderzoek aanwezig zouden zijn geweest.  

Met name in de eerste fase had de inbreng van de betrokken leerkrachten, op icc 
Mirjam na, nog een generiek karakter en stonden ze op zekere afstand. Het onderzoek was 
hier dan ook kwalitatief van aard en explorerend. Daarnaast hadden de leerkrachten 
weliswaar een zeer actieve inbreng in de implementatiefase, maar was het gezien de 
‘experimentele’ overdracht van het lab, waarbij het niet als reproduceerbare methode maar 
op een dialogische manier als een set van vuistregels, principes, houdingen en werkwijzen 
werd overgedragen moeilijk om het in deze weerbarstige praktijk naar hun hand te zetten. 
Ondanks hun sterke motivatie waren er vaak niet voldoende tijd en mogelijkheden om het 
lab vanuit hun creativiteit en competenties te implementeren en bleef ik als onderzoeker 
langere tijd bepalend.  

Wat betreft het belangrijkste onderwerp van dit onderzoek, het zoeken naar ruimte 
voor subjectificatie door het onderscheiden van vrije stemmen van kinderen in een 
wereldgerichte polyfonie, betreft dit een eerste verkenning. De onderscheiden stemmen zijn 
op tentatieve wijze, geïnformeerd door de data uit dit actieonderzoek, door mij 
geconceptualiseerd. Dit betekent dat deze ‘in de steigers staan’ en als zodanig vragen om een 
verdere verkenning en ontwikkeling.  
 

 

2.2  Theoretische concepten 

 
In hoofdstuk 1 heb ik beschreven hoe de versmalling van het curriculum zoals die in het 
kritische onderwijsdebat wordt onderkend, heeft geleid tot een verstoorde balans tussen grip 
en vrije handeling. Ik ben hier ingegaan op de cultuur van sturing en controle in het 
onderwijs en heb betoogd dat deze op gespannen voet staat met de pedagogische opdracht 
om kinderen te leren omgaan met de uitdaging om zich in vrijheid te verhouden tot de 
pluraliteit in de wereld. Dit heb ik in verband gebracht met het gegeven, dat leerlingen vaak 
moeten doen wat hen opgedragen wordt, waardoor hun eigen stem niet voldoende wordt 
gehoord.    
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In dit onderzoek wordt het niet met de eigen stem kunnen spreken in verband 
gebracht met wat de ‘representatieve’ en de ‘sociaal-gedisciplineerde’ stem genoemd kan 
worden. Ik ga in op het gegeven dat andere stemmen dan deze in veel mindere mate worden 
gehoord. Dit speelt ook een rol in de discussie in Biesta’s werk, waarin hij stelt dat leerlingen 
niet genoeg als subject naar voren kunnen komen doordat er te weinig met de eigen stem 
mag worden gesproken. In het door hem ontwikkelde begrip subjectificatie is er met name 
ruimte voor de eigen stem. Biesta stelt dat “...eigenstandigheid precies is waar opvoeding en 
onderwijs op uit zijn” (Biesta, 2018: p.13). Het gaat hem hierbij om ”...een oriëntatie op (…) 
manieren van doen en zijn die niet simpelweg de gegeven orde accepteren maar die een 
oriëntatie zijn op het veranderen van de bestaande orde, zodat verschillende manieren van 
doen en zijn mogelijk worden” (Biesta, 2013: p. 64).       

De kwaliteit van deze stem wordt hierbij door hem van groot belang geacht, omdat 
het subject als vrij wordt beschouwd in zoverre het zich verhoudt tot pluraliteit in de wereld. 
Dit speelt een rol bij twee noties die samenhangen met subjectificatie; ‘actie’ en ‘uniciteit’. In 
dit onderzoek zet ik deze begrippen in verband met vrijheid, creativiteit en 

verantwoordelijkheid.  
 In relatie hiermee onderscheid ik in dit onderzoek een aantal stemmen die ik als vrij 
wil aanmerken; de ‘authentieke stem’, de ‘creatieve stem’ en de ‘verantwoordelijke stem’. De 
combinatie van deze stemmen duid ik, geïnspireerd door met name Bakhtin (1984) en in 
relatie tot subjectificatie, aan als een ‘wereldgerichte polyfonie’. Door middel van dit begrip, 
was mijn verwachting, zou de pluraliteit die als voorwaardelijk wordt gezien bij subjectificatie 
tot uitdrukking kunnen worden gebracht en ervaarbaar gemaakt.      

De vraagstelling hierbij was of en hoe deze stemmen zouden verschijnen in de 
pedagogische ruimte die door kunst en filosofie zou ontstaan. Hierbij werd naast naar de 
meer algemene karakteristieken specifiek gekeken naar wat ik de ‘polyfonische kwaliteit’ wil 
noemen van kunst, die gelegen is in haar ambigue aard en van kinderfilosofie, die multi-
perspectivisch is.  

Dit hoofdstuk wordt afgerond met de educatieve positionering van het kunst-
&filosofielab ten opzichte van kunsteducatie en het Daltononderwijs. 
 

2.2.1 Stemmen in dit onderzoek: een introductie 
“Our voice is a wave rising and being moved across the rumbling and rustling, pounding and chattering earth 
and city. It relays and responds to the voices of things ”18 

 
Zoals hierboven gesteld beschouw ik ieder mens als polyfonisch; als bestaand uit een koor 
van stemmen. Ik heb omschreven hoe sommige stemmen in dit koor luid en helder 
herkenbaar zijn op de voorgrond, en hoe andere zachter klinken, meer op de achtergrond en 
hoe dit onder invloed van een veranderende situatie kan verschuiven.  

Ik wil dit verduidelijken met als voorbeeld hoe dit werkt in filmverhalen, waarin 
karakters door de confrontatie met ongewone of specifieke omstandigheden in de wereld 
worden aangezet om op een andere manier te handelen dan ze gewend zijn te doen. Zo 

                                                 
18 Lingis, 2007: p.25  
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komen ongekende aspecten van hun denken, doen en ervaren naar voren. In analogie 
hiermee wil ik betogen dat het denken in termen van een mens als een koor van stemmen de 
mogelijkheid biedt om deze als dynamisch, veranderlijk en onaf te zien en als zodanig als vol 
van ongeziene mogelijkheden.  
       Het mag duidelijk zijn dat ik het begrip ‘stem’ metaforisch gebruik. Het verwijst hier 
naar wat in hoofdstuk 1 is uitgelegd als ‘interne zelfposities’ (zie Hermans & Hermans-
Konopka, 2010) en naar wat bij Christophe in verband wordt gebracht met “allerlei 
toonaarden en talloze houdingen” (Christophe, 2018: p. 41). Ik zie de stem ook als iets wat 
een perspectief op de wereld vertegenwoordigt en verbindt dit aan de manier waarop 
Bakhtin deze beschouwt als bestaand in een polyfonie van onafhankelijke en niet-
samengevoegde stemmen die ieder een ander perspectief impliceren (zie Bakhtin, 1984).  
  Stemmen vertegenwoordigen zo manifestaties van verschillende manieren van zijn 
in de wereld. In dit onderzoek gaat het om verschillende stemmen van het subject die in 
dialoog staan met een meerstemmige, of beter polyfonische wereld. Het gaat hier niet om ‘de 
stem van de leerling’; om manieren waarop invloed uitgeoefend kan worden door het 
participeren, meepraten en meebeslissen binnen een onderwijscontext. Dit zou gaan over het 
uiten van meningen, wensen en opvattingen van leerlingen die op deze manier mede 
vormgeven aan een democratische, educatieve gemeenschap.    

Ik heb het expliciet over de hoedanigheid van de eigen stem; ik wil betogen dat hierin 
verschillende stemmen, in de zin van verschillende stemkwaliteiten, present zijn en dat deze 
zich manifesteren in ons denken, spreken, kijken en handelen. Door deze stemmen van 
elkaar te onderscheiden zou het mogelijk zijn om op meerdere manieren in de wereld te zijn 
en ons hier bewust van te worden. In mijn project ben ik enerzijds geïnteresseerd in de vraag 
hoe we die verschillende stemmen kunnen benoemen en onderscheiden, en anderzijds in de 
vraag welke daarvan pedagogisch gezien van betekenis zijn, met name in relatie tot 
subjectificatie, en wat kunst en kinderfilosofie kunnen betekenen als we deze ruimte willen 
geven. Naar aanleiding van een literatuurverkenning en van bevindingen uit de data van het 
onderzoek heb ik een aantal stemmen onderscheiden die in dit licht van pedagogisch belang 
zouden kunnen zijn; de authentieke, creatieve en verantwoordelijke stem. 

Voor ik inga op deze drie stemmen, die ik als ‘eigen’ heb willen aanmerken omdat ik 
deze in verband zie met de vrije handeling, wil ik eerst de context schetsen die van invloed is 
geweest op de conceptualisering ervan. Ik leg voorafgaand hieraan uit hoe subjectificatie, als 
opvatting van persoonsvorming waarin de vrije handeling centraal staat, de inspiratie vormde 
voor de conceptualisering van deze stemmen. 

Maar ik begin met een korte inleiding op twee ‘niet-eigen’ stemmen, die hiermee in 
contrast staan. Ik duid deze aan als de representatieve en de sociaal-gedisciplineerde stem. 
Deze, wil ik betogen, houden verband met wat ik de vaste grip in het onderwijs heb 
genoemd en in die zin zijn zij verbonden met de probleemstelling van het onderzoek. 
Daarmee vormden zij, zou je kunnen zeggen, de aanleiding om op zoek te gaan naar de drie 
‘vrije’ stemmen. 
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De representatieve en sociaal-gedisciplineerde stem 
De representatieve en de sociaal-gedisciplineerde stem duid ik in dit onderzoek als stemmen 
die zijn gevormd door kwalificatie- en socialisatieprocessen, respectievelijk het verwerven 
van kennis en vaardigheden en het inpassen in bestaande (culturele) tradities, normen en 
waarden. In beide gevallen is sprake van een aansluiting bij bestaande manieren van kennen, 
denken en doen. Deze stemmen zou ik op verschillende manieren van elkaar willen 
onderscheiden.  

De sociaal-gedisciplineerde stem kan worden gezien als een uitvloeisel van 
socialisatieprocessen waarin geleerd is hoe men zich moet gedragen om geaccepteerd te 
worden en ‘mee te kunnen doen’ in de samenleving. De representatieve stem zie ik als de 
uitkomst van kwalificatieprocessen die hun grondslag vinden in een op rede gebaseerd 
denken en in de bestaande kennisbasis. Zoals ik hieronder verder zal betogen zijn deze 
stemmen weliswaar van grote waarde voor de samenleving, maar gaat het in beide gevallen 
niet om een eigen stem. Mijn vermoeden was verder dat de nadruk die op deze twee 
stemmen wordt gelegd in het onderwijs wellicht niet genoeg ruimte biedt voor ‘het andere’ 
van de ander omdat beide stemmen met name gebaseerd zijn op een overeenstemming 
onder gelijken. 
 De sociaal-gedisciplineerde stem duid ik als de geïnternaliseerde stem van opvoeders 
en autoriteiten die zoals Christophe in navolging van Bakhtin aangeeft, “altijd één 
vaststaande mening hebben en nooit in twijfel zijn en daarbij ook nog eens een schijnbare 
eenheid van het ‘zelf’ suggereren” (Christophe, 2006: p.79). Deze stem kan beschouwd 
worden als een sociaal wenselijke stem.  

In de context van een democratische samenleving dient deze stem voor het 
belichamen en uitdragen van de waarden en normen die hierbij horen en van beschaafde, 
wellevende omgangsvormen waarmee voor burgers een basis van persoonlijke en sociale 
veiligheid wordt gegarandeerd. De sociaal-gedisciplineerde stem zou je kunnen opvatten als 
‘eenstemmig’ in de zin van ‘met instemming van iedereen’ of als monologisch in de zin van 
‘een betoog waarin één persoon aan het woord is’. Dit is een stem die dermate gericht is op 
het spreken als gelijke onder gelijken, dat er minder ruimte is voor het afwijkende van de 
eigen stem. 
 De representatieve stem is een uitvloeisel van kwalificatieprocessen; deze kan 
worden beschouwd als een stem die een functionele spreekbuis is van wat Lingis noemt ‘de 
rationele gemeenschap’. Hij beargumenteert dat “het gemeenschappelijke discours wat door 
deze gemeenschap gevormd wordt een rationeel systeem is waarin alles wat wordt gezegd de 
wetten en theorieën van het rationele discours impliceert” (Lingis, 1994: p. 109,110). Dit 
systeem en de kennisbasis die er deel van uitmaakt, wordt samen met vaardigheden die 
hierbij relevant worden geacht door de tijd heen steeds weer overgedragen. Het kan als zeer 
waardevol worden beschouwd omdat de kennis van voorgangers zo ter beschikking komt 
van nieuwe generaties. Op deze manier is het mogelijk om consistent te handelen op basis 
van de rede.  
 Degene die met een representatieve stem spreekt kan worden gezien als een anonieme 
vertegenwoordiger van dit rationele systeem. Lingis heeft het in dit verband over “…het 
opgaan in het anonieme discours van de universele rede” (Lingis, 1994: p.4). Deze 
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anonimiteit maakt ontmoetingen in zekere zin onpersoonlijk. Dit wordt bij Biesta 
samengevat als dat mensen hier inwisselbaar zijn; niet wie iets zegt wordt van belang geacht, 
maar met name wat wordt gezegd (zie Biesta, 2004). De representatieve stem vervangt als het 
ware de eigen stem en is daarbij eenstemmig. 
 Ik zou dan ook willen stellen dat de sociaal-gedisciplineerde en de representatieve 
stem meer gericht zijn op vaste grip en normalisering dan op de vrije handeling. Bij beide 
gaat het om een overeenstemming omtrent waarheid, dan wel om normen en waarden ‘onder 
gelijken’ in het publieke discours. De inhoud van- en verantwoordelijkheid voor- het spreken 
en handelen worden hier met name bepaald door externe, gezaghebbende instanties en door 
institutionele en culturele regels.  

Dit heeft een effect op het zelfstandig handelen. Volgens Polstra, die zich hierbij 
beroept op Levinas, “…leidt met name de institutionalisering tot afstand en objectivisme en 
tot een verminderde aandacht voor de uniciteit van de ander” (Polstra, 1997: p.112). Dit zou 
betekenen dat het bewustzijn van de eigen verantwoordelijkheid hierdoor af zal nemen.  

Ik wil betogen dat de sociaal-gedisciplineerde en de representatieve stem weliswaar 
van grote waarde zijn in de samenleving, maar dat er ‘meer’ nodig is. Als deze stemmen de 
overhand hebben en andere vrijere stemmen doen verstommen wordt niet voldoende ruimte 
gegeven voor verandering en voor de eigen verantwoordelijkheid in de uitdagende 
omstandigheden waarin we worden geconfronteerd met pluraliteit.  
 

2.2.2 Subjectificatie 
 
Subjectificatie is naast kwalificatie en socialisatie een eigen doeldomein in het onderwijs en 
moet hier niet als geheel los van worden gezien; het betreft hier drie overlappende gebieden 
(zie Biesta, 2010). Deze drie domeinen dragen ieder op een bepaalde manier bij aan 
persoonsvorming, maar vanuit een andere functie. Bij kwalificatie gaat het om de overdracht 
van (bestaande) kennis en vaardigheden; dit heb ik hierboven in verband gebracht met de 
representatieve stem. Bij socialisatie betreft het een integratie in specifieke sociale, culturele 
en politieke ordes (zie Biesta, 2010); in bestaande tradities en de normen en waarden die 
daarin van belang worden gevonden. Dit heb ik eerder toegewezen aan de sociaal-
gedisciplineerde stem.  
 Waar het bij kwalificatie en socialisatie gaat over een langer lopende ontwikkeling in 
de tijd waarbij op de schouders van voorgangers wordt gestaan, gaat het bij subjectificatie om 
een ongrijpbaar existentieel moment. Het betreft hier een gerichtheid op de ervaring te 
bestaan, in een momentane ontmoeting van mens en wereld. Ik beschouw het begrip 
hiermee als een fremdkörper in een onderwijspraktijk die werkt op basis van opbrengsten, 
resultaten en testen.  

Deze ‘vreemdheid’ beschouw ik als zeer waardevol omdat hierdoor de bestaande 
orde geïnterrumpeerd zou kunnen worden zodat er ruimte kan komen voor verandering. Op 
deze manier lijkt het bij uitstek geschikt te zijn voor het herstellen van de balans tussen vaste 
grip en vrije handeling. Een specifieke vorm van vrijheid, verbonden met het kunnen 
beginnen van iets nieuws en alleen bestaand in pluraliteit (zie Biesta, 2010) is hier leidend. 
Deze vrijheid zie ik, zoals boven aangegeven, als zodanig verbonden met de noties van actie 
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en uniciteit en zet ik respectievelijk in relatie tot creativiteit en verantwoordelijkheid. Ik zie 
hier ook een verband met authenticiteit, in de zin van het zich markeren als ‘de ander’ in de 
groep. In dit onderzoek wordt onderzocht of de aanduidingen ‘authentieke’, ‘creatieve’ en 
‘verantwoordelijke’ stem manieren kunnen zijn om te spreken over subjectificatie en of het 
oproepen hiervan daar ruimte aan kan geven. 
 

De eigen stem en hoe te zijn 
Zoals eerder aangegeven stelt Biesta in zijn kritische analyse van het onderwijs dat leerlingen 
teveel moeten doen wat hen wordt opgedragen, zodat er te weinig gelegenheid is voor hen 
om met de eigen stem te spreken. Hierdoor komen zij niet voldoende als subject naar voren. 
Biesta geeft het subject een eigen betekenis in het educatieve domein door het begrip 
subjectificatie te introduceren. Het gaat hier om een persoonsvorming in de zin van “vorming-
tot-persoon-willen-zijn”, waarbij een ‘persoon’ wordt gedefinieerd als “de manier waarop de mens 
bestaat “(Biesta, 2018: p.20, cursief in origineel). Het begrip verwijst naar een manier waarop 
iemand op zijn eigen voorwaarden in de wereld komt als subject en niet als object van de 
verlangens en aanwijzingen van anderen (zie Biesta, 2013).  
 De eigen stem betreft hier dus niet wie of wat je bent, het betreft geen markering 
door middel van identiteit of status, maar gaat om hoe je bent, de manier waarop je bestaat. 
Hieraan verbindt Biesta de begrippen ‘actie’ en ‘uniciteit’. Wat betreft het eerste baseert 
Biesta zich op het begrip actie19 zoals dat door Arendt is omschreven als “…een impuls 
voortkomend uit het beginnen zoals dat in de wereld kwam toen we werden geboren en 
waarop we reageren door iets nieuws te beginnen vanuit ons eigen initiatief ” (Arendt, 1998 
[1958]: p.177). In dit licht stelt zij dat mensen door hun geboorte nieuwkomers en beginners 
zijn. Aan het gegeven dat de mens tot actie in staat is verbindt zij de uitspraak “…dat het 
onverwachte van hem verwacht kan worden en dat hij het grenzeloos onwaarschijnlijke kan 
doen” (Arendt, 1998 [1958]: p.177, 178). Biesta geeft aan dat “beginnen maar de helft is van 
waar actie over gaat; of ons beginnen enige consequenties heeft, of ons beginnen ‘in de 
wereld komt’, hangt helemaal af van of en hoe anderen dit opnemen” (Biesta, 2017: p.10, 
cursief in origineel). 
 De andere notie die verbonden is aan de eigen stem in subjectificatie, dus in de zin 
van hoe je bent, is het op Levinas gebaseerde begrip uniciteit. Biesta maakt hier een 
onderscheid tussen uniciteit-als-verschil en uniciteit-als-onvervangbaarheid. Het eerste noemt 
hij een vorm van uniciteit die gebaseerd is op een instrumentele relatie met de ander. Door 
ons te richten op wat ons uniek maakt ten opzichte van de ander markeren we onze 
identiteit, in de zin van de essentiële karakteristieken waarmee we ons van hem of haar 
onderscheiden. Hij betoogt dat de ander zo wordt gebruikt om de eigen uniciteit te 
articuleren (zie Biesta, 2013).  

De tweede vorm van uniciteit, die door hem gerelateerd wordt aan 
onvervangbaarheid, is geïnspireerd door Levinas en duidt Biesta als gebaseerd op een 
ethische relatie met de ander. Het gaat hier om een uniciteit die ontstaat in “situaties waarin 

                                                 
19 In de Engelse uitgave van The Human Condition wordt de term ‘action’ gebruikt; in het Nederlands wordt dit vertaald als 
‘handelen’ 
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het van belang is dat je uniek bent” (Biesta, 2013: p. 21, cursief in origineel). Hij doelt hiermee 
op situaties waarin de ander een appèl op mij doet en niet op iemand anders; de eigen 
verantwoordelijkheid kan hier niet worden overgedragen.  

In mijn interpretatie kan er aan Biesta’s opvatting van uniciteit-als-
onvervangbaarheid een vorm van verantwoordelijkheid worden verbonden die als 
‘aanspreekbaar zijn’ kan worden aangemerkt. Ik begrijp dit als het vanuit een vrije beweging 
inzetten van de eigen verantwoordelijkheid die we als mens als impliciete mogelijkheid 
hebben gekregen. Op het moment dat ik word aangesproken door de ander word ik in mijn 
subject-zijn gezet en moet ik de keuze maken of ik deze verantwoordelijkheid oppak, of niet. 
 Ik begrijp dat Biesta deze twee interpretaties van uniciteit ten opzichte van elkaar zet 
om de morele aard van de relatie met de ander (zie Biesta 2010), zoals die bij subjectificatie 
wordt verondersteld, te markeren en het dus niet gaat om het articuleren van een eigen 
welomlijnde identiteit.  

Toch wil ik de vraag opwerpen of uniciteit-als-verschil op een andere manier 
geïnterpreteerd zou kunnen worden. Niet alleen omdat ik denk dat het begrip uniciteit 
anders voor dit onderzoek te nauw bepaald is, maar ook omdat ik vermoed dat er op een 
andere manier naar gekeken kan worden. Zou uniciteit-als-verschil misschien kunnen 
worden opgevat als een vorm van uniciteit die ontstaat vanuit het besef van- of bewust 
zoeken naar- hoe verschillen tussen mij en de ander deze in zijn of haar waardevolle en 
betekenisvolle anderszijn naar voren laten komen? Door er als zodanig voor te kiezen om 
deze verschillen als uitgangspunt te nemen, zou er misschien een ruimte worden geopend 
voor de ervaring van een zo groot mogelijke meerstemmigheid tussen mij en de ander en kunnen we 
misschien ontregeld, verrast of verwonderd worden door deze ander.  
  Het subject is, zoals hierboven in relatie tot de notie van actie is gezegd, degene die 
in vrijheid het nieuwe in de wereld brengt en die er tegelijkertijd de gevolgen van ondergaat 
door de manier waarop dit vanuit dezelfde conditie van vrijheid door anderen wordt 
‘opgepakt’ (zie Biesta, 2017). In die zin heeft Biesta het wel over een doorgaande “reality 
check” waarbij we steeds weer weerstand ontmoeten doordat het handelen van de ander niet 
door ons kan worden bepaald. Dit betekent dat het hier niet gaat om “onbegrensde vrijheid” 
maar om “volwassen vrijheid” (Biesta, 2018: p.25). Dit laatste, betoogt hij, heeft te maken 
met de manier waarop wordt omgegaan met de weerstand die in de wereld wordt ontmoet; 
het betekent dat er van de eigen stem een bepaalde kwaliteit wordt gevraagd, zoals ik 
hieronder zal laten zien. 
 

De kwaliteit van de eigen stem 
Dat de eigen stem niet zomaar iedere stem kan zijn bij subjectificatie heeft te maken met het 
gegeven dat subjectiverend onderwijs, zoals Biesta dat aanduidt, wereldgericht is. De opgave 
is om zich in vrijheid tot de wereld te verhouden; het gaat om wat hij een ‘volwassen vrijheid’ 
noemt. De kwaliteit van de stem doet er hier toe omdat deze in een onbegrensde vrijheid 
destructief zou kunnen zijn ten aanzien van deze wereld. De sleutel voor wat er van deze 
stem gevraagd wordt ligt, bij Biesta, in het zich verhouden ten aanzien van de weerstand die 
er wordt ontmoet wanneer wij onze initiatieven hierin een plaats willen geven. Dit noemt hij 
het meest wezenlijke moment van de ontmoeting met de wereld, die ons zowel confronteert 
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met het feit ”...dat de wereld eigenstandig is, geen hersenspinsel (als met) de eigen verlangens 
die we koesteren ten aanzien van die wereld” (Biesta, 2018: p.24).  
 Biesta stelt, naar Meirieu (2016), dat bij het omgaan met die weerstand moet worden 
gezocht naar “het moeilijke midden” tussen ‘zelfvernietiging’ en ‘wereldvernietiging’. Bij 
zelfvernietiging gaat het om het zich afkeren van de wereld om de weerstand die wordt 
ervaren als het ware te ontlopen. Bij wereldvernietiging wordt zodanig geprobeerd om de 
weerstand die wordt ontmoet te doorbreken dat we dreigen diegene of datgene waardoor 
deze ervaring wordt opgeroepen kapot te maken. Het moeilijke midden tussen deze 
wereldvernietiging en zelfvernietiging wordt bij Biesta beschouwd als een pedagogische 
ruimte. Er wordt hier niet geprobeerd om van de weerstand weg te komen of om deze te 
elimineren, er wordt geprobeerd om zich er mee te verstaan. In deze altijd doorgaande 
uitdaging wordt, wanneer die wordt aangegaan, “onbegrensde vrijheid omgevormd tot 
volwassen vrijheid” (Biesta, 2018: p. 24, 25). 

Hier komt de kwaliteit van de eigen stem zoals die bij subjectificatie van belang is in 
beeld. Deze kwaliteit zou omschreven kunnen worden als de mogelijkheid om sprekend en 
handelend uitdrukking te geven aan deze volwassen vrijheid en zich als zodanig te verhouden 
tot de weerstand die wordt ontmoet. Het gaat hier, zoals ik het opvat, in zekere zin om een 
houding van veerkracht; een met souplesse heen en weer bewegen onder druk van buiten. 
Hierbij wordt zowel meebewogen als tegendruk gegeven. In deze heen en weer beweging 
wordt een ruimte beschreven die het nemen van initiatieven en het aanspreekbaar zijn door 
de ander en ontvankelijkheid voor het andere kan omvatten. 

Bij het zoeken naar het moeilijke midden gaat het om “…het in de wereld zijn 
zonder er het centrum van te willen zijn” (Meirieu, 2016: p.88), dat wil zeggen, deze niet aan 
onze eigen verlangens, opvattingen, ideeën en plannen willen onderwerpen. In dit licht zou 
het net zo interessant kunnen zijn om te kijken naar de rol die verwondering, als momentane 
staat van zijn, naast weerstand zou kunnen betekenen voor subjectificatie. De reden hiervoor 
is dat het bij verwondering gaat om een moment waarin we openstaan voor de wereld die 
zich hier ongefilterd aan ons voordoet. Het betreft de ervaring dat deze vol is van 
onbepaalde betekenis en onglipt aan ons begrip. We botsen hier niet op de intenties en 
verlangens van de ander in de wereld maar worden wel, op een zachtere manier dan bij het 
ontmoeten van weerstand het geval is, geconfronteerd met het geen controle kunnen 
uitoefenen over deze wereld en wat we daarin vinden aan anderszijn. 

 

De eigen stem en de pedagogiek van de onderbreking 
Wat betreft de vraag hoe de kwaliteit van de eigen stem zoals hierboven geduid pedagogisch 
kan worden aangesproken kijk ik naar Biesta’s pedagogiek van de onderbreking waarin hij 
onderwijzen in relatie zet tot de notie van transcendentie. Hiermee wordt bedoeld dat het 
zich voordoet als “iets van buiten dat werkt als toevoeging in plaats van als bevestiging van 
wat er al is” (Biesta, 2013: p.48). Er is hier een duidelijke oriëntatie op de relatie met de ander 
en het andere in te onderscheiden. 

Enerzijds wordt transcendentie door hem in verband gebracht met de belichaming 
van de ander, in de zin van “a specific, embodied individual” (Biesta, 2013: p.49). Ik vat dit 
zodanig op, dat als een leerkracht dit kan zijn voor de leerlingen, zij hierdoor concreet 
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ervaren wat het appèl door ‘de ander’ en het zich door deze laten interrumperen kan 
betekenen. In een dergelijke pedagogische relatie kan de leerling zich als persoon 
aangesproken voelen door de leerkracht en ervoor kiezen om zich voor hem of haar te 
openen en in beweging te komen.        
 In dit moment zou sprake kunnen zijn van twee manieren van het ervaren van 
uniciteit. Uniciteit-als-verschil zoals ik dat boven heb voorgesteld zou kunnen worden 
ervaren in bovengenoemde ontmoeting met de leerkracht als ‘de ander’. Uniciteit-als-
onvervangbaarheid kan worden ervaren als een kind zich daadwerkelijk door hem of haar 
voelt gezien en aangesproken. 
 Op een andere manier staat de notie van transcendentie in het onderwijs bij Biesta in 
verhouding tot ‘het andere’: ”…een interesse in het in de wereld komen van het unieke en 
radicaal nieuwe (…) iets wat niet kan worden voorzien als mogelijkheid en voorbijgaat aan 
het domein van het mogelijke” (Biesta, 2013: p.52). Het moment waarin een leerling wordt 
blootgesteld aan het nieuwe en vreemde zoals de leerkracht dat in zijn of haar 
bewustzijnsveld brengt, wordt de horizon van het mogelijke voor hem of haar verruimd.  
 Ik vermoed dat beide vormen van interruptie, die door de ander en door het andere, 
zouden kunnen leiden tot het besef van de mogelijkheid tot zelfinterruptie. Dit moet wat mij 
betreft in relatie worden gezien tot de uitspraak in Biesta’s oratie over “zelfbegrenzing”, wat 
hij in verband brengt met de zogenaamde “dubbele deal” van democratie, “(die) niet slechts 
vrijheid geeft maar daarbij volwassenheid vraagt” (Biesta, 2018: p.27,28). Hij werpt hierbij de 
vraag op “…welke verlangens gaan helpen bij goed leven en goed samenleven en welke 
daarbij in de weg zitten” (Biesta, 2018: p.25).  

Ik vat zelfinterruptie op als een onderbreking van het gewoontedenken en handelen, 
niet als een inkadering van het zelf ten opzichte van de wereld. Deze vorm van 
zelfinterruptie is, wil ik betogen, naast het zich laten interrumperen door de wereld, de basis 
van volwassen vrijheid. Het betekent het kiezen voor het raakbaar en aanspreekbaar zijn en 
het durven handelen zonder de belofte van veiligheid, omdat er geen voorspelbare uitkomst 
is. In die zin gaat het om jezelf op het spel durven zetten.  

 
De stem van het subject en pluraliteit  
Met subjectificatie heeft Biesta de notie van pluraliteit in het educatieve domein gebracht 
door te stellen dat het subject als uniek individu in een wereld van pluraliteit en verschil 
verschijnt. Deze pluraliteit impliceert een vrijheid die als het ware intact moet blijven; als we 
controleren hoe anderen reageren op onze initiatieven, ontzeggen we aan hen hun 
anderszijn, hun eigen vrijheid en daarmee die van onszelf (zie Biesta, 2010, 2013).   
 Biesta’s vertaling van pluraliteit naar het educatieve domein gaat terug op Arendt, die 
stelt dat “…de pluraliteit van mensen de basisconditie is van zowel actie als spraak” en die er 
een tweeledig karakter aan toedicht van “gelijkheid en onderscheid”. Ze betoogt dat “…als 
mensen niet gelijk waren, ze elkaar niet zouden kunnen begrijpen [en] als er geen 
onderscheid was, ze geen spraak of actie nodig zouden hebben om zichzelf begrijpelijk te 
maken” (Arendt, 1998 [1958]: p. 175). Dit onderscheid betreft een specifieke manier van 
anderszijn, ze heeft het er in dit verband over dat de pluraliteit van menselijke wezens als 
paradoxaal kan worden beschouwd, omdat het hier gaat om unieke wezens en stelt dat het 
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unieke onderscheid waar het hier om gaat door spraak en actie aan het licht kan komen. Het 
zichzelf onderscheiden in plaats van het alleen maar onderscheiden zijn berust op het nemen 
van initiatief, dit laatste zou ons menselijk maken (zie Arendt, 1998 [1958]).  

Biesta stelt in relatie hiermee dat het verschijnen van menselijke wezens in de wereld 
“…van doen heeft met het zich verbinden met de complexiteiten van een wereld die door 
anderen die niet als onszelf zijn worden bewoond” (Biesta, 2010: p.85).  Vrijheid en 
subjectiviteit zouden alleen mogelijk zijn in pluraliteit. Vanuit dit perspectief zie ik dat de eigen 
stem beschouwd kan worden als ten diepste verbonden met de notie van pluraliteit; met een 
bewustzijn van het gedeelde anderszijn van het ik en de wereld.     
 Dit vormt een continue uitdaging, met name waar de ander en het andere zich aan 
ons begrip onttrekken of er geen overeenstemming kan worden gevonden. Door met het 
begrip subjectificatie een plaats te geven aan pluraliteit en vrijheid in de onderwijspraktijk 
bezinnen we ons op de vraag hoe kinderen zich kunnen verstaan met een vrijheid die we met 
anderen delen. Omdat het hier gaat om een vrijheid van spreken en handelen die in relatie 
staat tot wat ik een polyfonische wereld noem, betekent dit de uitdaging om zich te 
verhouden tot wat ik eerder heb aangeduid als het onbeantwoordbare, het onvoorziene en 
het ongerijmde. 
 

2.2.3 De authentieke, creatieve en verantwoordelijke stem 
 "Hier gaat het om wat je denkt, niet om wat de leraar denkt” 20 
 
In dit onderzoek heb ik op deductieve en op inductieve wijze een drietal vrije stemmen 
onderscheiden en geconceptualiseerd. Dit heb ik, zoals aangegeven, gedaan door de met 
subjectificatie samenhangende begrippen, vrijheid, actie en uniciteit als uitgangspunt te 
nemen en daar de authentieke, creatieve en verantwoordelijke stem uit af te leiden. Hiermee 
wilde ik kijken of het ruimte geven aan deze drie stemmen, deze drie verschillende 
kwaliteiten die in ons denken, spreken en handelen aanwezig zijn, kan bijdragen aan 
manieren om als subject in de wereld te verschijnen. 
 De reden dat ik met name deze drie stemmen als manifestaties van de eigen stem 
duid, heeft van doen met het gegeven dat ieder ervan op een andere manier een vorm van 
vrijheid in denken, spreken en handelen uitdrukt. De authentieke stem zie ik hier in een 
andere positie staan dan de andere twee stemmen. Deze stem duid ik als vrij, maar in sterke 
mate ongecontroleerd en ongericht, waardoor het aannemelijk is dat de ontmoeting met de 
wereld niet op eenzelfde bewuste manier plaatsvindt als bij de andere het geval is. De 
creatieve stem vat ik als zodanig op, dat deze zich meer intentioneel zou kunnen 
manifesteren als een vrijheid van denken, doen en ervaren die zoekend naar een 
verbeeldingsrijke dialoog met de wereld vorm krijgt. Ook aan de verantwoordelijke stem 
dicht ik meer intentionaliteit toe, in de zin van het bewust aanspreekbaar en ontvankelijk zijn 
door en voor de ander en het andere in de wereld en daarbij kiezen om in ‘het moeilijke 
midden’ tussen wereldvernietiging en zelfvernietiging te verkeren.  

                                                 
20 Interview Jonas uit ‘Transcript veldexperiment 14’ (27-06-2015) 
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 Dit riep de vraag op hoe deze stemmen zich tot elkaar verhouden en of ze mogelijk 
kunnen worden gezien als een pedagogische sequentie, in de zin van een aantal 
opeenvolgende stappen. In een educatieve situatie zou het herkennen van deze drie stemmen 
op zichzelf of in relatie tot elkaar voor leerkrachten betekenen dat zij deze als zodanig 
zouden kunnen aanspreken.  
 

De authentieke stem 
De kwaliteit van wat ik de authentieke stem noem (van authenticus; ‘met eigen hand 
voltrekkend’), de vrijheid die het vertegenwoordigt, kan worden aangeduid als ruw, in de zin 
van nog deels ongevormd, spontaan en onvoorspelbaar. Deze stem vertegenwoordigt als het 
ware een pril begin van een eigen beweging die in de wereld wordt gebracht. Een passend 
beeld hiervoor vind ik bij Nachmanovitch, die over “pure potentialiteit” (Nachmanovitch, 
1990: p.46) spreekt in relatie tot de notie van ‘spel’ en dit toewijst aan het archetype van ‘de 
Dwaas’, degene die zonder schaamte spreekt, rechtstreeks vanuit het onbewuste. Ik wil 
stellen dat de authentieke stem in zijn krachtige, nog ongevormd zijn een potentiële 
‘ontplofbare lading van betekenissen’ in zich draagt waarin nog geen richting en focus zijn 
bepaald.    

Door het spontane karakter van de uitingen lijkt het zich uitspreken als vanzelf te 
gaan. Er kan sprake zijn van een zich buitengewoon gemoedsvol uitdrukken en het op een 
vanzelfsprekende manier een plaats in de wereld innemen. Aanduidingen die ik hiermee in 
verband wil brengen vind ik bij Lingis, die het heeft over een vanuit sterke zintuigelijkheid 
ervaren, zelfbevestigend -ik ben hier- en over momenten en ontmoetingen waarin wij onszelf 
in een hartstochtelijke staat van zijn vinden (Lingis, 2007, p.7,9).  
 Op deze manier zou de manifestatie van de authentieke stem vaak afwijken van de 
geldende regels en gewoonten en de bestaande orde doorbreken. Dit is geen doel op zich 
maar kan gebeuren door de autonome positie van deze stem, in de zin van dat deze in eerste 
instantie alleen van zichzelf lijkt uit te gaan. Omdat de authentieke stem als ongefilterd naar 
voren komt en weinig sturing lijkt te hebben kunnen de uitingen ervan als sociaal 
onwenselijk worden betiteld, zelfs als destructief of racistisch.    

Door deze ongerichtheid is het niet vanzelfsprekend dat er een ontmoeting met de 
wereld zal plaatsvinden zoals die bij subjectificatie wordt verondersteld. Het gaat hier eerder 
om een onbegrensde vrijheid dan om volwassen vrijheid. Toch wil ik de vraag oproepen of 
het als eerste stap hiertoe misschien als waardevol kan worden gezien. Ik wil de mogelijkheid 
opwerpen dat een kind zich, door vanuit eigen bewogenheid te spreken en handelen, onthult 
en zo zichtbaar wordt voor zichzelf en anderen. Zo katapulteert hij of zij zich als het ware 
onbevangen vanuit onzichtbaarheid de wereld in.  

Naast dat een kind op deze manier kan ervaren wat er in hem of haar leeft, kunnen 
opvoeders dit ook op een ongecensureerde manier in beeld krijgen waardoor een 
aanknopingspunt voor dialoog ontstaat. 
 

De creatieve stem 
De kwaliteit van wat ik de creatieve stem noem, de vrijheid die het vertegenwoordigt, heeft 
hier een duidelijker focus dan bij de authentieke stem. Ik beschouw de creatieve stem bij 
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uitstek als een manifestatie van wat hierboven staat beschreven als action (zie Arendt, 1998 
[1958]). Het gaat hier om een vrije handeling waarmee het nieuwe in de wereld wordt 
gebracht; dat wat nog geen naam heeft. Hiermee richt ik me op een opvatting van de 
creatieve stem die als existentieel kan worden begrepen, als bij uitstek verbonden met het als 
mens te bestaan. Met deze stem wordt het onvoorstelbare nieuwe door verbeeldingskracht in 
de wereld gebracht. Omdat dit betekent dat er steeds gebalanceerd wordt op de grens tussen 
wat er is en wat er nog niet is, gaat het hier in zekere zin om een excentrische stem. 
 Het betreft hier een vrij spel waarin fascinatie en verwondering een grote rol spelen. 
Bij dit laatste gaat het ook om een grensconditie, bij Verhoeven vind ik deze omschreven als 

”de zwevende toestand tussen begrip en onbegrip” (Verhoeven, 1967: p.31). Op het moment 
van verwondering bevinden we ons even in het luchtledige en is er ruimte voor het nieuwe. 
Dit zwevende moment van verwondering vinden we ook terug bij Oakeshott die de creatieve 
stem duidt als “poëtische stem”, die hij “een activiteit van beschouwing en verrukking” 
noemt (Oakeshott, 1959: p.36,39). Bij hem wordt deze stem ook opgevat als vrije stem.21 
 De creatieve stem, wil ik stellen, is met name herkenbaar waar nieuwe, 
ongelijksoortige verbindingen tussen ideeën, gebeurtenissen, handelingen en/of dingen 
worden gemaakt, die naar voren kunnen komen in associatief denken en in evocatieve 
uitingen daarvan. Er kan zo een creatief spanningsveld ontstaan waarin tegenstrijdigheden op 
een betekenisvolle manier worden verbonden. Nachmanovitch omschrijft dit treffend als hij 
het heeft over een “harmony of opposite tensions“ (Nachmanovitch, 1990: p.12). In zekere zin 
gaat het hier om een spanningsveld waarmee een transformatie van gemoed en gedachten 
kan worden gegenereerd. Hier is ruimte voor het doorbreken van gewoonte en normaliteit.  
 

De verantwoordelijke stem 
De kwaliteit van wat ik de verantwoordelijke stem noem, de vrijheid die het 
vertegenwoordigt, heeft ook een duidelijke focus. Ik beschouw deze stem als een 
manifestatie, in spreken en handelen, van aanspreekbaarheid en ontvankelijkheid. Je zou 
kunnen stellen dat deze stem met name herkenbaar is aan de interesse in en een zorgdragen 
voor de kwaliteit van de relatie met de ander en het andere. 

Het gaat hier om een eigen beweging die ontstaat in een waardevolle ontmoeting met 
die ander of het andere en niet door een decreet. Wat betreft dit laatste is Polstra voor mij 
behulpzaam als hij zich baseert op Levinas en stelt ”…dat onze morele overwegingen vorm 
krijgen door deze ontmoetingen” en “…er vrijheid ontstaat door het opnemen van onze 
verantwoordelijkheid” (Polstra, 1997: p.111). Op deze manier begrepen is de 
verantwoordelijke stem sterk verbonden met pluraliteit; wat zich onderscheidt en 
verschillend is wordt niet gladgestreken maar juist gezocht. Er is hierbij ruimte voor 
conflicterende perspectieven.  

Als reden hiervoor kan de opvatting gelden, dat door de ander of het andere in het 
anderszijn te ontmoeten het mogelijk is om de weerstand te ervaren van een wereld die zoals 
Biesta het beschrijft, op zichzelf bestaat en waar de eigen wensen en verlangens niet 
monologisch aan kunnen worden opgelegd (zie Biesta, 2018). Ik zie hier dat hoe meer de 

                                                 
21 De poëtische stem onderscheidt hij van de praktische en de feitelijke stem. 
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ander van ons afwijkt, een vreemde voor ons is of hoe meer er een gedeeld kader mist, des te 
groter de kans is op de ervaring van weerstand en dus ook de uitdaging om het appèl op het 
opnemen van de eigen verantwoordelijkheid te beantwoorden. Dit laatste betekent een kans 
om vanuit volwassen vrijheid te handelen. In dit licht betekent het anderszijn van de ander 
een waardevolle impuls voor de kwaliteiten die ik aan de verantwoordelijke stem toedicht: 
aanspreekbaarheid en ontvankelijkheid. Je zou kunnen stellen dat het in het verlengde 
hiervan goed zou zijn om de samenleving te kunnen zien als een gemeenschap van mensen 
die mogelijkerwijs ‘niets’ gemeen hebben (zie Lingis, 1994).  

Dit roept nog de vraag op of er nog een andere benadering mogelijk is, zoals een 
waarin het anderszijn in de ander een rol speelt. Waar deze herkend wordt in zijn of haar 
‘meerstemmigheid’ biedt dit de kans om de eigen verantwoordelijkheid op te wekken waar 
het als moeilijk wordt ervaren. Er kan dan worden gekozen om niet de destructieve stemmen 
die wij ontmoeten aan te spreken, maar de meer positieve die we hier vinden.  
 

2.2.4 Polyfonie 
 
De onderscheiden stemmen in dit onderzoek worden als deel van een koor van stemmen, 
van een polyfonie gezien. Zoals eerder aangegeven heb ik geprobeerd om het begrip 
pluraliteit, dat wordt geïmpliceerd in subjectificatie, in het meer zintuigelijke en 
verbeeldingsrijke begrip polyfonie tot uitdrukking te brengen en zo ervaarbaar te maken.  
 Polyfonie (in oud-Grieks polus- veel en phone- klank, geluid, stem) is zowel in de 
muziek als in de literatuur een term waarmee een specifieke vorm van meerstemmigheid 
wordt aangeduid. In de muziek wordt polyfonie gezien als een compositietechniek waarin 
twee of meer van elkaar verschillende melodielijnen zodanig tegelijkertijd klinken “dat geen 
der melodieën hoofdmelodie is” (Willemze, 1995: p.430). Alle stemmen zijn gelijkwaardig; 
waar er sprake is van samenklank is er plaats voor dissonantie.  
 Daarnaast wordt er, zoals eerder genoemd, bij literatuurwetenschapper Bakhtin een 
betekenis gegeven aan polyfonie die ik in dit onderzoek in overdrachtelijke zin ook als 
behulpzaam zie. Bij hem wordt er geen objectieve wereld verondersteld die wordt bepaald of 
gecontroleerd door een enkelvoudige, allesbepalende stem. In zijn opvatting van polyfonie 
bestaat deze uit een veelvoud van onafhankelijke stemmen en bewustzijnen en worden alle 
stemmen beschouwd als valide en van waarde. (zie Bakhtin, 1984). Beide opvattingen van 
polyfonie bieden mij een manier om naar de verscheidenheid van en in mensen te kijken als 
een koor van stemmen.  

Bij Naot-Ofarim en Solomonic vind ik een soortgelijke beweging, waar zij 
geïnspireerd door muziek en de theorie van Bakhtin een verbinding leggen tussen de notie 
van polyfonie en een (multiculturele) educatieve context. In analogie met polyfonische 
muziek zien zij het potentieel van verschillende, als ruimtelijk aangeduide posities van een 
meervoud aan stemmen die ten opzichte van elkaar klinken, omdat hiermee de 
meerzijdigheid van een onderwerp verkend kan worden (zie Naot-Ofarim & Solomonic, 
2016).  
 Het perspectief dat polyfonie overdrachtelijk kan worden herkend in de mens en in 
de wereld vond ik, zoals eerder beschreven, in het domein van de psychologie, waar 
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Bakhtin’s interpretatie van polyfonie van invloed is geweest op de ‘Dialogical Self Theory’ van 
Hermans en Hermans-Konopka. In deze theorie wordt het zelf beschouwd als een 
gemeenschap die wordt bevolkt door een veelheid van stemmen, aangeduid als 'zelfposities', 
die in een dialogische relatie staan ten opzichte van elkaar en tot een wereld die door haar 
complexiteit tevens als meerstemmig kan worden beschouwd (zie Hermans & Hermans-
Konopka, 2010). Ik zie dit als een situatie van voortdurende wederzijdse weerklank tussen 
een polyfonisch koor van interne stemmen en het polyfonische koor van de wereld.  
 Het polyfonische wordt hier toegedicht aan een externe en een interne dialoog. 
Waar de externe dialoog is gericht op de pluraliteit in de wereld worden we in een interne 
dialoog in staat gesteld, om zoals Hermans en Hermans-Konopka het noemen ‘de ander in 
het zelf” te bevragen. Dit wordt hier uitgelegd als deel van een ‘uitgebreid zelf”, dat wil 
zeggen, “de met verbeeldingskracht voorgestelde ander die (in ons) is geworteld als de ander-
in-het zelf” (Hermans & Hermans-Konopka, 2010: p.7). Ik zie hier de mogelijkheid om dit te 
beschouwen als een stem in onszelf die we nog niet kennen. De vraag waar het bewustzijn 
van het zelf van het subject in een dergelijke polyfonische dynamiek gevonden kan worden 
valt buiten het bestek van dit onderzoek.  

Ik richt me op de manier waarop het subject de eigen stemmen tot uiting brengt in 
een interactie met zijn of haar omgeving. Het betreft een dialogische relatie, waarin het gaat 
om het onderzoeken van de multi-dimensionaliteit van wat zich aan ons voordoet en wat er 
voor ogen wordt gesteld, en het besef van de verschillende betekenissen die hieraan gezamenlijk 
kunnen worden gegeven.  

Met deze opvatting sluit ik aan bij Noat-Ofarim en Solomonic, die in dit verband 
stellen dat de positieve implicatie van het zich concentreren op betekenisgeving in dialoog is, 
dat er onenigheid en verschil door worden opgeroepen. Zij wijzen er daarbij op dat om 
betekenisvolle uitspraken te kunnen doen het van belang is dat de stemmen van de 
betrokkenen niet louter ‘parallel’ bestaan ten opzichte van elkaar, maar op elkaar betrokken 
moeten zijn (zie Noat-Ofarim & Solomonic, 2016), wat betekent dat er sprake moet zijn van 
verschillende soorten van samenklank. 
 Polyfonie impliceert dat alle stemmen waarde hebben, toch heb ik ervoor gekozen 
om uit het koor als geheel een drietal stemmen als vrij aan te duiden en geprobeerd om deze 
ervaarbaar te maken in een door kunst en kinderfilosofie gevormde ‘akoestische ruimte’. Dit 
is niet omdat ik een absolute waarde toeken aan deze specifieke stemmen en dat deze op 
zichzelf zouden staan, ik wil stellen dat ze juist bestaan samen met alle andere mogelijke 
stemmen en hierin een wederzijdse resonantie is te vinden. De reden voor mijn keuze is dat 
ik polyfonie hier in verband wil zetten met het soort vrijheid dat de grondstof en de 
opbrengst is van subjectificatie. 
 

2.2.5 Kunst en kinderfilosofie 
 
In dit onderzoek worden kunst en kinderfilosofie beide naar hun aard als polyfonische 
domeinen beschouwd die, als zodanig bijeengebracht in een interdisciplinair proces, een rol 
zouden kunnen spelen in relatie tot het verschijnen van de drie vrije stemmen.  
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Wat betreft de kunst is de reden voor deze aanduiding dat het hier gaat om 
meerduidige uitdrukkingswijzen en de in vrijheid gemaakte meerdere mogelijke interpretaties 
ervan door verschillende mensen. Er is dus geen sprake, wil ik betogen, van een precieze of 
juiste betekenis die door een bepalende autoriteit kan worden vastgesteld. Bij kinderfilosofie 
geldt dit evenzo; er is geen persoon die kan bepalen wat de ‘definitieve antwoorden’ op 
filosofische vragen zijn omdat het hier gaat om vragen waar geen ‘juist’ antwoord op kan 
worden gegeven omdat het vragen betreft die zich aan de randen van de mogelijkheden van 
ons denken en ervaren bevinden. 

Omdat kunst en kinderfilosofie een sterke verwevenheid hebben in dit onderzoek is 
het niet eenvoudig om deze als twee gescheiden domeinen te beschrijven. Ik zal hieronder 
daarom ingaan op de interdisciplinaire manier waarop kunst en kinderfilosofie in relatie tot 
elkaar staan in het lab. Om dit achtergrond te geven zal ik voorafgaand hieraan een schets 
geven van het veld van de kinderfilosofie in algemene zin en daarna hoe deze specifiek in het 
lab wordt opgevat en vanuit welke kunstopvatting wordt gekeken en gehandeld.  
 

Kinderfilosofie: introductie van het veld 
Het filosoferen met kinderen is een door Matthew Lipman in de jaren ’60 bij de Montclair 
State University geconceptualiseerd programma dat wordt aangeduid met ‘Philosophy for 
children (P4C). Maughn Gregory, opvolger van Lipman beschrijft dit als “een humanistische 
praktijk met wortels in de Helleense traditie van filosoferen als een manier van leven gericht 
op het zoeken naar betekenis… met de nadruk op kwalitatieve ervaring, gemeenschappelijk 
onderzoek en de democratische maatschappij…” (Gregory, 2011: p.199).  

In het programma wordt een belangrijke plaats gegeven aan het voeren van een 
filosofische dialoog in een zogenoemde community of inquiry, een onderzoeksgroep van 
kinderen. Dit laatste gaat terug op de pragmatische traditie. Gregory heeft het in dit verband 
over het belang dat Dewey toedichtte aan “het proces van social inquiry waarin meerdere 
stemmen worden gehoord” en geeft aan dat hij dit van even groot belang zag voor een 
“betekenisvolle individualiteit als voor politieke solidariteit” (Gregory, 2011: p:202, 210).  

In de filosofische dialoog gaat het niet om ‘wat grote filosofen’ gedacht hebben maar 
wordt op basis van de eigen ervaringen van kinderen nagedacht over het eigen denken en dat 
van anderen; er worden daarbij ‘Eersteordevragen’ onderscheiden betreffende feiten en 
waarden, ‘Tweedeordevragen’ die gaan over de eigen aannames en veronderstellingen en 
‘Derdeordevragen’ over de rechtvaardiging van deze laatste (Anthone & Mortier, 2007: p.30). 
Hierbij zijn “ultieme vragen” het onderwerp, vragen waar geen sluitend eindantwoord op te 
geven is en die “alleen tentatief en voorlopig behandeld kunnen worden” (Anthone & 
Mortier, 2007: p.29).  

Het gaat hier om een continue spiralende beweging tussen ‘denken over denken’ en 
‘leefwereldervaring’. Dit betekent dat er een voortdurende wisselwerking is tussen enerzijds 
de concrete ervaring en anderzijds het abstracte denken, het soort denken wat juist een breuk 
met de directe ervaring impliceert (Anthone & Mortier, 2007: p.46). Deze beweging zie ik als 
een steeds verspringend perspectief tussen het persoonlijke en het algemene.  

In het veld van de kinderfilosofie wordt gestreefd naar een symmetrische relatie 
tussen kinderen en volwassenen en wordt Piagets’ stelling dat jonge kinderen (7-11-jarigen) 
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niet abstract of hypothetisch zouden kunnen denken weerlegd. Zo brengt Vansieleghem 
kinderfilosoof Matthews naar voren die stelt dat de aanname dat volwassenheid een doel is 
waar je via vastgestelde ontwikkelingsfases stap voor stap naartoe groeit een ‘evolutionaire 
bias’ is. Hij betoogt dat juist het omgekeerde het geval is en zegt dat het aannemelijk is dat 
kinderen interessantere vragen stellen dan volwassenen. De laatsten zouden juist vaak 
“…een standaard respons geven, een ‘ondenkend’ en ‘onuitgedacht’ product van socialisatie” 
(Vansieleghem & Kennedy, 2011: p.175). Kinderfilosofie wordt dan ook wel beschouwd als 
een manier om de kloof tussen kinderen en volwassenen te dichten. 

In de huidige tijd is er wereldwijd, in meer dan 60 landen, sprake van een tweede 
generatie navolgers die het programma verder ontwikkeld heeft. Hierdoor is kinderfilosofie 
een complexe mix van pedagogische en filosofische interpretaties gaan omvatten, gebaseerd 
op verschillende culturele contexten, de persoonlijke achtergronden van de betrokkenen en 
op diverse pedagogische doelstellingen (zie Gregory et al., 2017). In lijn hiermee vinden we 
aanduidingen zoals filosofie voor kinderen, filosofie met kinderen of kinderfilosofie. In het lab 
wordt de laatste term aangehouden omdat hiermee het eigenaarschap van kinderen wordt 
weergegeven; hun ervaringen en vragen vormen nadrukkelijk de leidraad in de dialoog.  
 In het veld van de kinderfilosofie worden een paar specifieke oriëntaties op het 
denken onderscheiden, die van kritisch-, zorgzaam- en creatief denken (zie Gregory, 2011; 
Weber, 2011; Doddington, 2014). Deze vormen van denken zijn in mindere of meerdere 
mate in de verschillende programma’s in het domein van de kinderfilosofie te vinden, waarbij 
het zwaartepunt steeds verschillend wordt gelegd.       
 Wat betreft de eerste oriëntatie, het kritisch denken, is er bij het programma P4C 
sprake van een sterke focus op logisch redeneren. Ook bij het Centrum Kinderfilosofie 
Nederland wordt in navolging hiervan argumenteren van belang gevonden en ”…leren 
[kinderen] onderscheid te maken tussen opvattingen die er wel toe doen en opvattingen die 
er niet toe doen.”22 Volgens Anthone en Mortier betekent dit niet dat het bij Lipman’s P4C 
gaat om kennis die niet gewijzigd kan worden, hij zou vanuit het standpunt vertrekken dat 
“…kennis (…) een cirkelvormige structuur [heeft]” dat wil zeggen: “ Wat in één context als 
een zekerheid wordt beschouwd, kan in een andere ter discussie staan” (Anthone & Mortier, 
2007: p.27).  

Wat betreft de tweede oriëntatie, die van zorgzaam denken, is er vaak een sterk 
verband met een specifiek cultureel en maatschappelijk kader, zoals waar kinderfilosofie 
wordt ingezet voor Burgerschapsvorming. In Nederland zien we hoe bij Bartels in dit kader 
wordt gezocht naar de manier waarop het filosoferen met kinderen kan bijdragen aan het 
leren van democratische vaardigheden en attituden en het leren omgaan met verschillen (zie 
Bartels, 2013).  

Een andere variant in dit verband is het meerjarige Eco3 project in Rotterdam 
waarin door filosoof Henk Oosterling het filosoferen met kinderen zodanig wordt gekoppeld 
aan een integraal programma waarin ‘rationaliteit en sensibiliteit” een rol spelen, dat het bij 
zou moeten dragen aan het vergroten van hun ecologische bewustzijn (‘ecosofie’). Het gaat 
hem hierbij om wat hij aanduidt als ‘mentale skills’ waaronder hij luisteren, samenvatten en 
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debatteren schaart (zie Oosterling, 2013). Daarnaast wordt kinderfilosofie ook in ruimer 
verband ingezet in burgerschapsprogramma’s zoals die van Global Citizenship education23, 
waarbij thema’s als diversiteit, sociale rechtvaardigheid en omgevingsgerichtheid vanuit 
mondiaal perspectief worden bekeken.  

Wat betreft de derde oriëntatie, creatief denken, kan dit wel in verband worden 
gezien met een formulering die ik bij Rondhuis vind: “…onconventionele wendingen en 
nonsensicale manieren waarop met bestaande normen of vereisten voor correctheid wordt 
omgegaan” (Rondhuis, 2005: p.48). De belangstelling voor de relatie met creativiteit in het 
veld van de kinderfilosofie laat zich zien in de diverse initiatieven waarin kunst op 
verschillende manieren wordt ingezet. Het gaat hier dan om kunst als prikkel voorafgaand 
aan- of als verwerkingsopdracht na- de filosofische dialoog.  

Zo daagt Murris kinderen middels prentenboeken uit om in dialoog te gaan of wordt 
er anderszins gebruik gemaakt van verhalen, gedichten en spellen (zie Doddington, 2014). 
Kunst wordt ook vaker gebruikt als onderwerp van filosofische beschouwing. Wat dit laatste 
betreft worden er door een aantal Nederlandse musea programma’s aangeboden voor 
kinderen waarin wordt gefilosofeerd met of over kunst.24  

In het veld van de kinderfilosofie van de ‘tweede generatie’, van de opvolgers van 
Lipman, wordt door sommigen kritisch naar de specifieke cognitieve oriëntatie gekeken en 
hier een perspectief tegenover gesteld zoals “…het filosoferen als een manier om tot het 
goede leven te komen en wijs te leven” (Gregory, 2011: p.200). Een ander voorbeeld van de 
kritiek op de beperkte, cognitieve doelstelling van P4C vind ik bij Weber: “…het 
onderwijzen van ‘denkvaardigheden’ aan kinderen, in plaats van het leren van andere 
manieren van in de wereld zijn, zoals voelen en waarnemen” (Weber, 2011: p.238). Zij wijst 
er hier op dat het creatieve- en zorgzame denken in latere instantie aan P4C zijn toegevoegd, 
maar dat dit nog steeds gaat om manieren van denken. Zij stelt voor om zich tegelijkertijd met 
de rede en met passies en sensaties bezig te houden, zonder deze laatste als manieren van 
denken te zien, en stelt voor om hiertussen een verbinding te zoeken via een opvatting van 
creativiteit die zij aanduidt als een “zintuigelijk spel met concepten” (Weber, 2011: p.246). 
 Nu ik een zeer beknopte inleiding heb gegeven over het veld van de kinderfilosofie 
en wat hierin speelt, ga ik hieronder dieper in op de opvatting van kinderfilosofie in het lab. 
 

Kinderfilosofie in het lab als speelplaats voor ‘ervaringsdenken’ en denkervaringen 
Kinderfilosofie wordt in het lab beschouwd als een speelplaats waarin denken en ervaren op 
verschillende manieren met elkaar verweven zijn. Voor zoverre hier sprake is van een 
‘denken over denken’ wordt het denken zich bewust van zichzelf in een denkervaring. Een 
omschrijving die goed aansluit bij wat ik ‘ervaringsdenken’ wil noemen vind ik bij 

                                                 
23 https://www.sapere.org.uk/about-us/p4gc.aspx. Opgehaald op 20-07-2021 
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Vansieleghem & Kennedy, die met verwijzing naar Dewey ‘denken’ omschrijven als een 
reflectie op de consequenties van een voortdurende interactie met de wereld die Dewey 
‘ervaring’ noemt (Vansieleghem & Kennedy, 2011: p.174). In wat ik ervaringsdenken noem 
zijn denken en ervaren door een snelle afwisseling tussen actie en reflectie sterk verweven. 

Bij het filosoferen in het lab wordt niet alleen gekeken naar wat kinderen al hebben 
ervaren in hun leefwereld, maar wordt er in en rond de dialoog gezocht naar nieuwe 
ervaringen en andere manieren om deze te ondergaan en te articuleren. Zoals ik hieronder in 
de paragraaf over de interdisciplinaire combinatie van kunst en kinderfilosofie zal belichten, 
speelt kunst hierin een grote rol.  

Bij het filosoferen wordt de polyfonie van de groep als uitgangspunt genomen, dit 
betekent dat er bij uitstek plaats is voor de ervaring van een zekere desoriëntatie; voor een 
niet-begrijpen en conflicterende perspectieven. Verschillen worden niet gladgestreken maar 
juist gezocht, het onbeantwoordbare en ongerijmde worden hier nadrukkelijk present 
gesteld. 

De nadruk wordt gelegd op een lichte, speelse benadering om van het filosoferen geen 
gewichtige activiteit te maken; het gaat om het plezier van vrij denken en om het zich kunnen 
verwonderen over wat in het proces wordt ontmoet. Er wordt bij het zoeken naar 
antwoorden op de filosofische vragen dan ook niet gezocht naar iets als een ‘eenduidige, 
ultieme waarheid’ die in de bevraagde thema’s en begrippen besloten zou liggen, maar naar 
een gezamenlijke verkenning van de betekenissen die hieraan kunnen worden toegekend. 

Het gaat hier om een variëteit aan perspectieven van de kinderen die deelnemen aan 
de dialoog. Deze krijgen hun ‘geldigheid’ door de echte betrokkenheid bij het onderwerp 
waaraan betekenissen worden gegeven, het gaat hier niet om terloopse opmerkingen en 
meningen, en door de intrinsieke interesse die hieruit ontstaat om dit gezamenlijk te 
verkennen (zie Doddington, 2014). Omdat de eigen ervaring steeds als uitgangspunt wordt 
genomen, speelt de context van de kinderen die deelnemen en de situatie waarin zij zich op 
het moment van de dialoog bevinden hierin een rol.      

Als uitkomst van het filosoferen zouden zij zich mogelijk bewust kunnen worden 
van het ‘multiperspectivische beeld’ wat door gezamenlijk denken ontstaat en waarin de 
meerduidigheid van het onderwerp, de eigen posities en die van de andere kinderen ten 
aanzien hiervan naar voren kan komen. Wat betreft dit laatste sluit ik aan bij Noat-Ofarim en 
Solomonic die op basis van Bakhtin stellen dat in de dialoog de handelende persoon zichzelf 
niet alleen voor de wereld zichtbaar maakt maar hiermee ook zichzelf realiseert (zie Noat-
Ofarim & Solomonic, 2016). Daarnaast kan het bewustzijn van de bevinding dat de 
onderzochte vragen nog ‘oneindig’ veel meer mogelijke antwoorden in zich dragen er 
wellicht toe leiden dat het onbeantwoordbare tot een ervaring wordt.  

Waar er in het lab sprake is van kritisch denken betreft het een denkervaring: niet 
het leren argumenteren maar het eerdergenoemde ‘denken over denken’ en het beschouwen 
van concepten, ideeën, thema’s en begrippen. Deze manier van denken krijgt vorm in het 
bevragen van elkaars aannames en veronderstellingen en van de ‘rechtvaardiging’ ervan (zie 
Anthone & Mortier, 2010) en in het zoeken naar perspectiefverschillen die uit de gedane 
uitspraken blijken. Dit zorgt ervoor dat kinderen op twee manieren worden uitgedaagd om 
buiten hun gewone manier van denken te gaan; wat betreft het denken over hun aannames 
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en veronderstellingen kan dit hen mogelijk naar de kern van hun gedachten voeren; de 
perspectiefverschillen kunnen hen misschien naar de randen van hun eigen denken brengen. 
Dit zou bij kunnen dragen aan de ervaring van het zich verwonderen.  

Wat betreft het bovengenoemde ‘zorgzaam denken’ sluit ik mij aan bij Weber die 
kritisch kijkt naar het reduceren van emoties tot een manier van denken (zie Weber, 2011). Ik 
zie de notie van zorgzaamheid wel aanwezig in de filosofische dialoog in het lab, maar dan 
niet als manier van denken per se, het kan zich op meerdere manieren manifesteren. 
Zorgzaamheid kan hier in relatie tot de pedagogische oriëntatie op de eigen 
verantwoordelijkheid en de Dalton doelstelling ‘Vrijheid in Gebondenheid’ worden gezien en 
als zodanig de ‘stemming’ vormen van de pedagogische arena waarin de filosofische dialoog 
plaatsvindt. Zorgzaamheid kan zich hier uiten in een aandachtig spreken in de dialoog en met 
aandacht handelen ten aanzien van de anderen. 

Zorgzaamheid kan wel incidenteel onderwerp van beschouwing worden als bepaalde 
ethische vragen zoals bijvoorbeeld ‘moet je anderen helpen?’ ertoe uitnodigen om er naar 
aanleiding van eigen ervaringen over na te denken. Door dan te zoeken naar een 
“anekdotische kwaliteit” in de dialoog kunnen kinderen worden aangemoedigd om hun 
abstracte ideeën te verrijken met hun eigen levenservaringen; met concrete situaties uit hun 
leefwereld (Rondhuis, 2005: p.61). Als dit laatste het geval is zou ik dit willen aanmerken als 
een vorm van ervaringsdenken en is zorgzaamheid een mogelijke uitkomst maar betreft dit 
niet de manier van denken. 

Bij het filosoferen in het lab wordt het creatieve denken zowel op zichzelf van 
belang geacht maar ook in de verbinding met creatieve expressie die aan het denken een 
specifieke ervaring kan toevoegen die het doorkruist, verdiept of verbreedt. Het creatief 
denken als zodanig wordt hier opgevat als conceptueel voorstellingsvermogen; een vrij spel 
met mentale voorstellingen van de wereld. Het gaat hier dan om het geven van tentatieve, 
nieuwe, soms ongerijmde betekenissen aan begrippen, woorden en dingen. In de paragraaf 
over de interdisciplinaire combinatie van kunst en kinderfilosofie ga ik dieper in op de 
manier waarop creatief denken nog verder vorm krijgt.  
 
Ik kies hier voor een definitie van kinderfilosofie die zich richt op het zoeken van meerdere 
perspectieven en op het aanspreken van het voorstellingsvermogen: 
 
‘Kinderfilosofie is een dialogisch en creatief denkspel waarin kinderen, gebaseerd op hun 
eigen ervaring kunnen nadenken en zich uitspreken over hun denken en dat van de anderen, 
over ultieme vragen en over de wereld, om zo geconfronteerd te worden met het 
onbeantwoordbare waardoor een multiperspectivisch beeld op de wereld kan ontstaan’. 
 

Kunst als manier van zijn en samenzijn 
In het kunst-& filosofielab komen kinderen in aanraking met kunst door deelgenoot te 
worden van een bepaalde manier van kijken, ervaren, denken en handelen. Er wordt hier 
uitgegaan van een specifieke opvatting van kunst die te maken heeft met de kwaliteit van het 
zijn en samenzijn van mensen, dingen en de natuur. In mijn uitleg van deze opvatting van 
kunst ga ik eerst in op de manier waarop in algemene zin creativiteit in de kunst richting 
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krijgt en vervolgens belicht ik de specifieke manier waarop kunst in dit onderzoek wordt 
opgevat en de verschillende aspecten daarvan. 

Creativiteit ligt als mogelijkheid besloten in het handelen en denken van de mens in 
algemene zin, maar van de kunst is zij de bestaansgrond. Waar creativiteit in algemene zin 
wel wordt gezien als een gerichtheid op het maken van iets nieuws (zie Christophe, 2006), 
wordt het nieuwe in de kunst op een dusdanige, ervaarbare manier in de wereld gebracht dat 
er transformaties van gemoed en gedachten (zie Caris, 2016) kunnen plaatsvinden.  

Hierdoor kan kunst een levende ervaring in de wereld opwekken. Met deze 
aanduiding bedoel ik, dat er sprake is van wat door John Dewey een ervaring van 
“geïntensiveerde vitaliteit” (Dewey, 1934: p.18) wordt genoemd. Hij betoogt dat het 
accepteren van “leven en ervaring in al hun onzekerheid, mysterie, twijfel en half-weten” 
(Dewey 1934: p.35) de voorwaarde is om tot een verdiepen en intensiveren van de 
kwaliteiten van deze ervaring te komen zoals dat het geval zou zijn bij verbeeldingskracht en 
kunst.  

Ik vat dit zo op, dat kunst maken en beleven ons op een krachtige manier in een 
existentiële positie kan plaatsen, in de zin van een aandachtige staat van zijn en een 
gerichtheid op wat zich hier en nu voordoet. Middels de ervaring, die door een appèl op een 
verscherpte waarneming, de verbeeldingskracht of een kantelend perspectief wordt 
opgeroepen, kan het besef van de eigen plaats in de wereld veranderen en in beweging 
blijven. Het is vanuit deze optiek, dat in het kunst-& filosofielab voor de benadering van 
kunst als kwaliteit van zijn en samenzijn is gekozen, waarbij kinderen zich bewust kunnen 
worden van verschillende mogelijkheden van zijn, als ‘beginners’.  
 Er bestaat geen eenduidige definitie van kunst. Opvattingen hiervan zijn cultuur- en 
tijdsafhankelijk en kunnen per kunstvorm of uiting verschillen, zodat er veel definities van 
kunst zijn die elkaar soms zelfs wederzijds uitsluiten. Dit kan ik vanuit mijn ervaring als 
kunstenaar onderschrijven. Ik kies voor een definitie van kunst die in het kader van dit 
onderzoeksproject relevant is, waarbij het hier niet gaat om formele aspecten van de kunst 
maar om een vorm van ‘situationele esthetiek’.  

Dit betreft een opvatting van kunst waarbij de aandacht is gericht op wat Caris, 
geïnspireerd door de avantgardistische kunstenaarsgroep ‘Situationist International’ benoemt als 
“…de betrokkenheid op de kwaliteit van menselijk samenzijn” (Caris, 2016: p.196). Het gaat 
hier niet om het maken van een kunstwerk wat substantie heeft maar er wordt een situatie 
gecreëerd waarin een vorm van verhoogde, creatieve vitaliteit kan ontstaan en een 
gezamenlijke speelse duik in het onbekende, een “collaborative free fall” (Caris, 2016: p.177) kan 
plaatsvinden. Ik wil betogen dat de verwondering hier een rol in speelt, in zoverre zij zoals 
Verhoeven dat stelt, “een avontuur [is] waarvan de afloop niet kan [worden] voorzien, een 
oefening in de vrije val” (Verhoeven, 1967: p. 32).  
 
De definitie van kunst die ik hier wil aanhouden is: 
 
‘Kunst is de vrije uitdrukking van een fascinatie voor- en een specifieke ervaring van- het 
onbeantwoordbare, het onvoorziene of het ongerijmde in de wereld, die zodanig deelbaar 
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wordt gemaakt met anderen dat er transformaties van gemoed en gedachten kunnen 
plaatsvinden’.  
 
Kunst, op deze manier opgevat als vorm van vrije uitdrukking, kent een benadering die 
overeenkomt met die ook wel aan ‘spel’ wordt toegedicht. Bij Gadamer vind ik deze 
omschreven als niet alleen vrij van doeleinden maar tevens zichtbaar als vrije impuls. Hij 
betoogt dat het gaat om het uitdrukking geven aan het surplus van het levend zijn, voorbij de 
noodzakelijkheid (zie Gadamer, 2017). Net als in het spel vindt de kunst waar in dit 
onderzoek sprake van is zowel haar oorzaak als haar vervulling in zichzelf. 

Kunst kan als een vorm van vrij handelen beschouwd worden omdat ze zich buiten 
externe regels en conventies kan bewegen en instrumentele doelstellingen niet bepalend 
hoeven te zijn. Dit refereert aan wat ik eerder naar voren heb gebracht ten aanzien van de 
creatieve stem; dat deze zich zou onttrekken aan functionaliteit en feitelijkheid (zie 
Oakeshott, 1959). In de opvatting van kunst waar ik hier over spreek, worden er meer vragen 
opgeworpen dan antwoorden gegeven en als dit laatste het geval is, zijn deze antwoorden 
niet eenduidig. 
 De aanduiding ‘transformaties van gemoed en gedachten’ uit bovenstaande definitie 
is in lijn met de intentie, om in het lab te zoeken naar manieren om het besef van de eigen 
relatie tot de wereld en de manier waarop deze wordt ervaren, in beweging te brengen. Deze 
transformaties worden hier niet per se in verband gezien met het ontmoeten van weerstand, 
zoals Biesta die met name herkent in de verhouding tot fysieke en materiële aspecten van het 
creatieve maakproces (zie Biesta, 2020). Hoewel ik het ervaren van weerstand in dit 
onderzoeksproces kan herkennen en de waarde ervan zie als wereldse, vormende kracht, past 
deze duiding minder bij wat ik hier beoog met de inzet van kunst.  

Ik vermoed dat de notie van verwondering beter past bij de situationele esthetiek die 
ik voor ogen heb, waarbij geen ‘materieel ding’ in het spel is waarin weerstand kan worden 
ontmoet maar het juist gaat om de deels ongrijpbare kwaliteit van onderlinge relaties die 
buiten onze controle vallen. Mijn veronderstelling is dat deze staat van zijn kan optreden 
door een drietal karakteristieken van kunst die in verband staan met het het zoeken naar het 
onbeantwoordbare, het onvoorziene en het ongerijmde. Deze karakteristieken zijn 
ambiguïteit, contingentie en wat ik wil noemen ‘interruptie-kracht’. 
 De eerste karakteristiek van deze kunst als scheppende en als receptieve activiteit die 
ons in contact kan brengen met het onbeantwoordbare is haar ambiguïteit. Het ambigue 
karakter van kunst betekent dat er geen eenduidige betekenis is aan te wijzen; er wordt op 
enige wijze een ‘wolk’ van mogelijke interpretaties door opgeroepen. Daarmee stelt zij ons in 
zekere zin voor een vraag of voor een raadsel; wat zich voordoet valt niet te kaderen in een 
welomlijnd begrip wat door een gezaghebbende stem wordt bepaald.  

De tweede karakteristiek van deze kunst is dat zij ons als scheppende of als 
receptieve activiteit in contact kan brengen met het onvoorziene. Het gaat hierbij om haar 
relatie tot contingentie, een begrip dat hier door mij wordt opgevat als het onverwachte, het 
niet-noodzakelijke, het anders-mogelijke. Hier is sprake van een ‘natuurlijk’ samenspel tussen 
beheersing en toeval en tussen bewuste en onbewuste processen (zie Leski, 2015; Wallas, 
1926).  
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Er is ruimte voor wat zich spontaan voordoet, kenmerkend hierbij is een 
onderscheidingsvermogen waarvoor geen vastgestelde regels als ijkpunt dienen en 
doelstellingen die flexibel zijn, dat wil zeggen niet vooraf gegeven maar ontstaan in de 
handeling (zie Eisner, 2004). De ‘dwaaltochten’ van de eerdergenoemde ‘Situationist 
International ‘, die in mijn eigen werk bij Pavlov Labs een inspiratie vormden voor 
‘stadexpedities’ waarin het toeval de weg bepaalde, is hier een relevant voorbeeld van (zie 
Ledesma, 2012). 

Andere voorbeelden van de manier waarop contingentie als oriëntatie dient in de 
kunst zijn de ‘chance operations’ van Cage waarbij willekeurige gebeurtenissen een functie 
krijgen binnen muzikale composities25, of de cut up techniek die we vinden bij verschillende 
kunstenaars, schrijvers en muzikanten zoals bijvoorbeeld de Dadaïsten, William Burroughs 
of David Bowie, waarin aleatorisch, dat wil zeggen door middel van toeval, bestaand werk 
wordt verknipt en gearrangeerd in nieuw werk, teksten of composities.26 
 Een derde karakteristiek van deze kunst, die ons in contact kan brengen met het 
ongerijmde is haar ‘interruptie-kracht’. Het bekende, het gewone, of algemeen geaccepteerde 
kan worden doorbroken door nieuwe, ongelijksoortige en soms schurende verbindingen 
tussen ideeën, gebeurtenissen, handelingen, mensen en/of dingen te zien of maken. Zo 
kunnen andere, onlogische of dwaze betekenissen ontstaan. De ongerijmdheid die hierdoor 
ervaren wordt kan zowel een reflectieve als een (zelf)reflexieve houding oproepen.  

Een voorbeeld dat dit goed illustreert is het werk ‘Ceci n’est pas une pipe’ (1929) van 
Magritte waar waarneming en duiding elkaar tegenspreken. Hier wordt een situatie gecreeërd 
waarin de reflectieve vraag wordt opgeroepen wat de betekenis is van wat we zien of ervaren 
en de (zelf-) reflexieve vraag op welke manier we naar de dingen om ons heen kijken of deze 
ondergaan. Ditzelfde was werkzaam bij de genoemde stadsexpedities in mijn eigen 
kunstenaarspraktijk, waar we bijvoorbeeld de plattegrond van de ene stad gebruikten om te 
navigeren in een andere stad. 

Deze situationele kunstopvatting- en benadering is leidraad in het kunst-& 
filosofielab, dat op zichzelf ook beschouwd kan worden als een dynamische, zich steeds 
ontwikkelende situatie. Hierbinnen is kunst verweven met kinderfilosofie en de natuurlijke 
omgeving. 
 

Het interdisciplinaire proces van kunst en kinderfilosofie  
Bij het samengaan van kunst en kinderfilosofie in dit interdisciplinaire proces richt ik mij op 
de vruchtbaar te maken verschillen, zowel die in taal als in oriëntatie. Deze verschillen zijn 
deels te vinden in het samenspel van woorden en beelden. In mijn masteronderzoek heb ik 
deze respectievelijk aangeduid met ‘speer’ en ‘wolk’ (zie Beekman, 2013). De speer verwees 
naar de meer geconcentreerde ‘woordentaal’ van het filosoferen, waarin door verbale 
verkenningen werd getracht door te dringen tot de aard van het eigen denken en de kern van 

                                                 
25 Voor een beschouwing van de manier waarop Cage werkte met de invloed van ‘random events’: zie           
https://www.jstor.org/stable/25597623?seq=1. Opgehaald op 4-06-2021 
26 Voor een korte beschrijving van de toepassing van cut-up technieken zie https://nl.esc.wiki/wiki/Cut-ups. Opgehaald op 4-
6-2021 
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bepaalde vraagstellingen. De wolk verwees naar de veelvormige en ambigue beeldende taal 
van de kunst waarin door een variëteit aan uitdrukkingsvormen werd geprobeerd om 
filosofische vragen op een alternatieve manier te verkennen.  

In het huidige onderzoek is er een grotere verwevenheid ontstaan tussen kunst en 
kinderfilosofie. Er is hier gezocht naar wat een gecombineerd uitdrukkingspalet in woorden 
en beelden, beweging en muziek zou kunnen betekenen voor het naar voren komen van de 
drie vrije stemmen. Het vermoeden was dat de verschillen in taal en oriëntatie van deze 
combinatie potentieel vruchtbaar te maken zouden zijn door de reikwijdte van de manieren 
van verkennen en uitdrukken die hiermee mogelijk worden gemaakt. Zo zou door een 
samengaan van prikkelende filosofische vragen en beeldende uitdrukkingsvormen er 
tegelijkertijd een ontvankelijkheid voor (nieuwe) ervaringen en een openheid van denken 
kunnen ontstaan. 

De manier waarop kunst en kinderfilosofie zich ten opzichte van elkaar verhouden 
in het lab is meervoudig. Om te beginnen wordt kunst hier als een impuls voor de 
filosofische dialoog gezien. Bij Bettina Uhlig vind ik een inspirerende benadering hiervan. Zij 
geeft aan hoe het naar aanleiding van een kunstwerk filosoferen een creatieve spanning op 
kan leveren tussen de bedoelde betekenis van beelden en de interpretatie ervan door degenen 
die ernaar kijken vanuit hun eigen levenscontext. Ze heeft het in dit verband over een 
‘tussenruimte’ waarin tot filosofische reflectie kan worden uitgenodigd (zie Uhlig, 2005, 
2012). 

Daarnaast is kunst opgenomen in de activiteit van het filosoferen in zoverre ze als 
een manier van ‘visueel denken’ (zie Arnheim, 1969) kan worden gezien. Dat wil zeggen dat 
het waarnemen, beeldende uitingen, vormen en patronen hier onderdeel zijn van de 
filosofische dialoog.   

Bij een derde manier die ik wil onderscheiden staan kunst en kinderfilosofie in een 
ruimer en gelijkwaardiger verband ten opzichte van elkaar en vindt er geen vermenging van 
de activiteiten plaats maar werken ze aanvullend en wederzijds inspirerend. Er is hier sprake 
van een creatief spel waarin thema’s en onderwerpen alternerend worden benaderd vanuit de 
meer zintuigelijke, fantasievolle, verbeeldingsrijke en emotioneel geladen benaderingen van 
de kunst en vanuit het op een speelse manier denken in woorden. Bij Weber vind ik in dit 
verband een gelijkend pleidooi voor het verbinden van subjectieve zintuigelijke ervaringen, 
passies en sensaties uit de echte leefwereld van kinderen met het speels verkennen van 
verschillende concepten (zie Weber, 2011).  

Een vierde manier waarop kunst en kinderfilosofie zich hier verhouden betreft het 
inzetten van kunst als afsluitende reflectie; om middels een verbeeldingsrijke verwerking 
zicht te krijgen op de ‘oogst’ van de filosofische dialoog. 

In algemene zin werkt het interdisciplinaire proces zo uit, dat kunst ambiguïteit en 
contingentie in het denkproces brengt en zo een impuls geeft aan het nieuwe en ongerijmde, 
het onverwachte en het anders-mogelijke in de filosofische dialoog. Andersom kunnen de 
onbeantwoordbare en existentiële, ultieme vragen in deze dialoog door hun raadselachtigheid 
inspiratie bieden voor de kunst. 
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2.3 Educatieve positionering 
 
Ik wil kort ingaan op de positionering van het kunst-& filosofielab in het educatieve veld. 
Zoals boven uiteengezet richt het lab zich op het doeldomein subjectificatie, daar is reeds 
uitgebreid op in gegaan. Daarnaast heb ik eerder aangegeven dat de ‘oerversie’ van het kunst-
& filosofielab was gericht op een kunsteducatief kader, maar dat het in dit onderzoek niet het 
geval is. Ik wil kort aanstippen dat er een buitenpositie wordt gezocht, hier zal ik meer 
toelichting op geven. Daarnaast belicht ik kort hoe het lab zich pedagogisch verhoudt tot het 
Daltononderwijs van partnerschool KDS Bisschop Bekkers.  
 

Positionering van het lab ten aanzien van kunsteducatie 
Zoals aangegeven is het kunst-& filosofielab in een eerder masteronderzoek ontwikkeld 
binnen een master kunsteducatie aan een hogeschool, waarin kunstvakdocenten en 
professionals uit het kunsteducatieve werkveld werken aan hun doorgaande 
professionalisering. In dit vervolgonderzoek op KDS Bisschop Bekkers heb ik samen met de 
intern cultuur coördinator besloten om het lab niet binnen een kunsteducatief kader te 
zetten, en bewust open te houden of en op welke manier het zich zou kunnen gaan 
verhouden tot de kunstzinnige oriëntatie op KDS Bisschop Bekkers.  

De leerlijn cultuuronderwijs (CKV) krijgt op deze school vorm binnen de 
kerndoelen en kaders voor kunstzinnige oriëntatie zoals die door het ministerie als ‘globale 
streefdoelen’ en vakoverstijgend zijn geformuleerd. De CKV-lessen worden inhoudelijk 
ingedeeld in vier thematische periodes, Ik, ik lees/ Ik vier/Ik doe/ Ik lees, vier en doe. Deze 
periodes zijn deels verbonden met de vieringen die de school vanuit haar katholieke identiteit 
van belang acht. 

De reden om niet aan te sturen op een verbinding met de kunsteducatie op deze 
school en het lab niet als een alternatieve vorm van kunst-of cultuureducatie te zien is dat het 
belangrijk bleek te zijn om buiten de kaders van de drie kerndoelen van kunstzinnige 
oriëntatie te blijven om zo ruimte te geven aan de vrije handeling en in het bijzonder aan 
subjectificatie. Er zijn overeenkomsten aan te wijzen met kerndoel 54; in het lab krijgen 
kinderen daadwerkelijk de mogelijkheid om op verschillende artistieke manieren uiting te 
geven aan hun gevoelens en ervaringen en worden deze ingezet om ermee te 
communiceren.27 Het gaat hier echter niet om de overdracht van een specifieke set aan 
kennis en vaardigheden uit het artistieke domein zoals dat het geval is bij de drie gestelde 
kerndoelen. In het lab wordt nadrukkelijk gekeken naar de interruptiekracht van de kunst en 
beoogd om het gewoontedenken, -ervaren en -handelen te doorbreken of zoals het bij Caris 
in referentie naar Arendt en Biesta wordt gesteld: “…het “oneindig onwaarschijnlijke” 
universum van de kunsten [werkt] als een interruptie van de basale functionele orde van labor 
en work, zodat het subject zich publiekelijk kan manifesteren” (Caris, 2016: p.56). 

Hoewel er dus voor was gekozen om het lab nadrukkelijk niet als alternatieve vorm 
van kunsteducatie te beschouwen, was het wel de intentie om als inspiratie te kunnen dienen 

                                                 
27 https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/kunst-cultuur/leerplankader-kunstzinnige-
orientatie/uitgangspunten/kerndoelen/ . Opgehaald op 1-06-2021 

https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/kunst-cultuur/leerplankader-kunstzinnige-orientatie/uitgangspunten/kerndoelen/
https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/kunst-cultuur/leerplankader-kunstzinnige-orientatie/uitgangspunten/kerndoelen/
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voor het discours in het kunsteducatieve veld, waar Bildung en 21st centuryskills een sterke rol 
leken te spelen (zie Cultuur in de Kanteling, 2017)28 en subjectificatie afwezig leek. Ook 
achtte ik het van mogelijk belang voor leerkrachten en intern cultuur coördinatoren die in 
hun cultuurbeleid zoeken naar een verruiming van de manieren waarop kunst van betekenis 
kan zijn.  

Omdat ik deze keuze heb willen onderbouwen, heb ik notie genomen van actuele 
opvattingen van kunst- en cultuureducatie. Ik vond een aantal voorbeelden hiervan; deze zijn 
gericht op het veranderen, verruimen of theoretiseren van het handelingsrepertoire van 
docenten kunstzinnige oriëntatie bij het vormgeven van hun CKV- lessen. Ik ga hieronder 
zeer beknopt op enkele hiervan in. 

Een van de voorbeelden is Cultuur in de Spiegel (Van Heusden, 2010) dat zich richt 
op drie pijlers van cultuuronderwijs, te weten cultureel bewustzijn, cognitieve vaardigheden 
en media als dragers van cultuur. Ik zag hierin weinig tot geen overeenkomsten met de 
oriëntatie in het lab omdat het lab juist niet gericht is op het zich verhouden tot cultuur, maar 
op het existentiële en ook niet op het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden zoals die in 
dit programma van belang worden geacht. 

Daarnaast is er Authentieke kunsteducatie (Haanstra, 2011) waarin sprake is van een 
oriëntatie op de leefwereld van kinderen, de professionele kunstpraktijk, een productieve 
leeromgeving met complexe taken en ruimte voor eigen initiatief. Deze vorm van 
kunsteducatie is verder verdiepend ontwikkeld door Heijnen (2015) met een focus op de 
visuele interesses van jongeren en de praktijk van de actuele kunstwereld, resulterend in een 
kunsteducatief ontwerpmodel voor docenten. Met deze vorm van kunsteducatie heeft het lab 
enkele inhoudelijke overeenkomsten; zoals de oriëntatie op de leefwereld van kinderen en 
ruimte voor eigen initiatief. Het is interessant om op termijn te zien hoe deze karakteristieken 
zich binnen en buiten de gestelde kaders uitwerken.  
 

Positionering ten aanzien van Daltononderwijs 
Doordat het lab gedurende het ontwikkelproces gesitueerd was in de praktijk van KDS 
Bisschop Bekkers is de Dalton signatuur van de school van invloed geweest. Ik schets hier 
tot slot van dit hoofdstuk de achtergrond van deze vorm van onderwijs en ga vervolgens in 
op de manier waarop deze op de partnerschool vorm krijgt en als zodanig van invloed was 
op de ontwikkeling van het lab.    

Daltononderwijs is een door Helen Parkhurst ontwikkelde alternatieve 
onderwijsvorm, een exponent van de Amerikaanse educatieve reformbeweging van de late 
19e en begin 20ste eeuw waarin werd gezocht naar het meer ruimte bieden aan individuele 
verschillen tussen leerlingen (zie Van der Ploeg, 2013).      
 The Dalton Plan is specifiek een reactie op leerkracht-georiënteerd, frontaal onderwijs 
en op het zogenaamde ‘lockstep teaching’ dat wil zeggen een manier van lesgeven waarin alle 
kinderen hetzelfde moeten doen in hetzelfde tijdbestek en daarbij dezelfde resultaten moeten 
halen. Deze reactie, stelt Piet van der Ploeg, zich baserend op Parkhurst’s eigen woorden, 

                                                 
28 https://www.lkca.nl/wp-content/uploads/2020/01/bl_2016_cultuur_in_de_kanteling.pdf . Opgehaald op 1-06-2021 
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moet worden gezien als een efficiency measure omdat in de frontale opzet van onderwijs de 
leraar al het werk doet. The Dalton Plan moest condities bieden “voor de leerlingen om te 
leren”. Wat betreft dit laatste staat alles in het teken van de ervaring, die zij “de beste en 
inderdaad de enige leraar” noemde (Van der Ploeg, 2014: p.2,3). Dit zou moeten leiden tot 
een bevrijding van de leerling en de socialisatie van de school    
 Concreet kan de Dalton-methode dus gezien worden als een vorm van 
onderwijsorganisatie, waarbinnen vrijheid wordt beschouwd als de mogelijkheid om zelf 
schoolwerk te doen en te organiseren en dit in het eigen tempo te doen, vanuit de aanname 
dat zelf-activiteit leidt tot ervaring. Ditzelfde gaat op voor interactie tussen kinderen 
onderling en hun leerkrachten en de keuzemogelijkheid om in wisselende groepen en op 
verschillende plaatsen en met gevarieerde bronnen en materialen te werken (zie Van der 
Ploeg, 2013).          
 De drie principes die door Parkhurst zijn geformuleerd, ‘Vrijheid in Gebondenheid’, 
‘Zelfstandigheid’ en ‘Samenwerken’ vormen de basis van de vijf kernwaarden die KDS 
Bisschop Bekkers in haar Daltonboek29 aanhoudt en die de school heeft aangevuld met 
‘Reflectie’ en ‘Efficiency van middelen en tijd’. Deze kernwaarden zijn hier verbonden met 
de pedagogische opdracht om kinderen te leren als ‘mens zonder vrees’ in de wereld te 
komen; hierin komen leeropbrengsten en persoonlijke ontwikkeling samen30.  De school 
operationaliseert deze kernwaarden door middel van groepsplannen, weektaken, 
taakformulieren, reflectiegesprekjes, door klassen-doorbrekend werken en het gebruikmaken 
van verschillende ruimtes in de school. Vanaf 2014 is er sprake van een door de intern 
cultuur coördinator ontwikkeld Dalton Kiesbord, waar ook de CKV-lijn onderdeel van is. 
Kinderen krijgen de verantwoordelijkheid voor hun doelen, planning, persoonlijke 
ontwikkeling, materiaalgebruik en voor elkaar.       
 In het lab zijn de kernwaarden ‘Reflectie’ en ‘Efficiency’ niet van belang. Bij de 
eerste kernwaarde wordt door de kinderen en hun leerkrachten naar het leerproces gekeken 
en dat is hier niet de focus en van de tweede, ‘Efficiency’ wordt in het lab juist afstand 
gedaan. Er worden hier geen onderwijsopbrengsten geformuleerd die gehaald moeten worden 
en de ‘effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen’ worden hier dan ook niet als doel 
genomen.       

De andere drie kernwaarden, ‘Vrijheid in Gebondenheid’, ‘Zelfstandigheid’ en 
‘Samenwerken’ lijken in principe goed te passen bij het uitgangspunt in het lab om te zoeken 
naar ruimte en mogelijkheden voor de vrije handeling, die bij subjectificatie in relatie staat tot 
de ander en het andere. De manier waarop deze kernwaarden door de school in het 
genoemde Daltonboek nadrukkelijk in relatie worden gezet tot een soort vrijheid die is 
verbonden aan de eigen verantwoordelijkheid van kinderen, sluit in grote lijnen aan bij het 
bovengenoemde uitgangspunt van het lab zodat er aanknopingspunten zijn om deze als 
verbindende principes te zien.        

                                                 
29 Dalton boek KDS Bisschop Bekkers 2020-2025  https://b-
bekkers.nl/contentfiles/18LM00/Document/125686/125686069.pdf . Opgehaald op 20 juli 2021 
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 Interessant hierbij is dat de school de kernwaarde ‘Samenwerken’ nadrukkelijk 
verbindt met het leren omgaan met verschillen, waarin een duidelijke overeenkomst kan 
worden herkend met de oriëntatie in het lab op de ander en het andere. Tijdens het 
ontwikkelingsproces van het lab is gekeken waar het lab ‘verstaanbaar’ kon worden voor de 
schoolpraktijk door aan deze drie kernwaarden te refereren en waar kon worden bijgedragen 
aan het geven van een invulling aan de Dalton-principes op een alternatieve manier, zodat er 
mogelijk een appèl zou worden gedaan op de vitalisering van deze kernwaarden, die in deze 
weerbarstige schoolpraktijk sterk onder druk staan. 

Nu de methodologische aanpak van het actieonderzoek kort is geintroducteerd en 
de theoretische achtergrond is geschetst, dat wil zeggen de theorie die voor en tijdens het 
onderzoeksproces behulpzaam is geweest, ga ik nu eerst dieper in op de onderzoeksstrategie, 
de manier waarop het actieonderzoek handen en voeten heeft gekregen in de periode van 
dataverzameling. 
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Hoofdstuk 3:  
 

De onderzoeksstrategie 
 
In de komende hoofdstukken 4, 5 en 6 zal worden ingegaan op de bevindingen uit de data 
van het onderzoek. Hieraan voorafgaand ga ik in dit hoofdstuk in op de onderzoeksstrategie 
in de schoolpraktijk van KDS Bisschop Bekkers. Eerst omschrijf ik hoe het ontwikkel- en 
veranderingsproces vorm kreeg in de drie fases die in het onderzoek worden onderscheiden. 
Daarna ga ik in op de actie-reflectiecyclus van veldexperimenten en tussentijdse 
reflectiebesprekingen die in deze fases de dynamiek vormde. Vervolgens wordt ingezoomd 
op de manier waarop de drie fases vorm kregen en de samenhang ertussen. Tenslotte belicht 
ik de dataverzameling en de data-analyse en synthese. 

De drie onderscheiden fases werden gekenmerkt door een specifieke focus die ik 
hier achtereenvolgens met ‘conversatieruimte’, ‘enclave’ en ‘implementatie’ aanduid. In het 
ontwikkel- en veranderingsproces wat gedurende deze fases plaatsvond is het door Lewin 
(1951) ontwikkelde concept van ‘unfreezing-change-refreezing’ (Friedman, 2011: p.250) 
waarneembaar geweest. Door het kunst- & filosofielab in de context van de school te 
ontwikkelen en de dialoog aan te gaan met de betrokkenen op de werkvloer ontstond een 
cyclisch proces waarin deze drieslag te herkennen valt: het doorbreken en bevragen van de 
bestaande structuur, verandering en het vervolgens toepassen en vormgeven van deze 
verandering in de praktijk.         
 Friedman legt een verband tussen ‘unfreezing’ en het geven van nieuwe betekenissen, 
wat hij illustreert met de notie van ‘reframing’. Dit betreft het veranderen van cognitieve 
‘frames’ waarmee handelingspatronen in stand worden gehouden, die ondanks dat ze 
dysfunctioneel zijn zinvol lijken. De verandering kan plaatsvinden doordat mensen nieuwe 
interpretaties geven aan dezelfde set van ‘feiten’ zodat de bestaande situatie op een nieuwe 
manier bekeken kan worden (Friedman, 2011: p.250). Hij heeft het over “tweede orde 
verandering” waarbij het conceptuele en emotionele perspectief in relatie tot de manier 
waarop de situatie wordt ervaren verandert (Friedman & Razer, 2017: p.42). Door de vaste 
grip van de spelregels losser te maken en de dominante betekenisstructuur te doorbreken zou 
de horizon van het mogelijke worden verruimd. 
 
 

3.1  Actie-reflectiecyclus  
 
Gedurende de drie onderscheiden fases werd gebruik gemaakt van de iteratieve 
actieonderzoek-cyclus “observeren, reflecteren, handelen, evalueren en modificeren” 
(McNiff &Whitehead, 2006: p.9). Zoals hierboven genoemd kreeg dit hier vorm door een 
actie-reflectiecyclus bestaand uit een aantal opeenvolgende sessies van het kunst-& 
filosofielab (de veldexperimenten) en de gezamenlijke reflectie hierop in tussentijdse 
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reflectiebesprekingen van het lab-team onderling en van de onderzoeker met de betrokken 
leerkrachten en directeur. 

  
                              Fig 2. De actie-reflectiecyclus in actieonderzoek (naar McNiff & Whitehead, 2006) 

 
De reden om te kiezen voor de aanduiding ‘veldexperiment’ is drievoudig. Ten eerste is het 
een referentie naar de onderzoeksbenadering van Lewin, een van de grondleggers van 
actieonderzoek, waarin wordt geëxperimenteerd in levensechte omgevingen. In zijn 
benadering richt hij zich op de leefwereld van de onderzochten (Lewin, 1951). Ten tweede 
verwijst het woord ‘experiment’ in de kunsten naar het ter discussie stellen van gebruikelijke 
conventies en opvattingen. Hier impliceert de term ruimte voor verandering. Ten derde leg ik 
met de term ‘veldexperiment’ een referentie naar een verkennen door ‘experientia’; door 
ondervinding en ervaring.31 Op dit laatste richt het onderzoek zich.  

De veldexperimenten waren onderdeel van een emergente ontwerpcyclus waarin het 
kunst-& filosofielab op tentatieve wijze werd doorontwikkeld. Bevindingen en ervaringen uit 
de voorgaande sessies werden steeds als leidraad genomen voor de volgende sessie. Zo 
werden verschillende pedagogisch gemotiveerde didactieken uit de kunst en de 
kinderfilosofie uitgeprobeerd en geobserveerd om vervolgens in interviews met kinderen en 
in tussentijdse reflectiebesprekingen besproken te worden. Deze vonden op meerdere 
momenten en manieren plaats.       

Tijdens en voorafgaand aan de sessies van het kunst-& filosofielab werden er op 
verschillende manieren vormen van reflectie toegepast binnen het lab-team, bij Schön 
aangeduid als reflection in action en reflection for action (zie Schön, 1983). Vanaf het eind van de 
eerste fase waren er regelmatig klankbordvergaderingen; bijeenkomsten waarin op basis van 
de observaties van lab-team, leerkrachten en directie inzichten en vragen omtrent de 
pedagogische didactische ontwikkeling van het lab werden gedeeld. Dit is wat bij Schön 
reflection on action (zie Schön, 1983) wordt genoemd. Door deze verschillende vormen van 
reflectie in te zetten werd er zowel “over handelen als ook door handelen” geleerd (McNiff 
&Whitehead, 2006: p.92).  

 
 
 
 

                                                 
31 http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/experiment. Opgehaald op 20 juli 2021 

http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/experiment
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3.2  De drie fases nader bekeken 

 
Zoals aangegeven worden in dit onderzoeksproject drie fases onderscheiden: 
‘conversatieruimte’, ‘enclave’ en ‘implementatie’. Deze fases liepen op cumulatieve wijze 
door; er was sprake van een aantal doorlopende lijnen waarbij in ieder fase de andere twee 
aanwezig waren. Gedurende alle fases was de conversatieruimte voorwaardelijk voor de 
dialoog en de ontmoeting tussen mij als onderzoeker, het lab-team en de betrokkenen in de 
school. Waar het lab in de tweede fase tijdelijk uit de schoolpraktijk werd gehaald om als 
enclave verder te worden ontwikkeld in een natuurlijke omgeving, werd deze enclave in de 
derde fase geadapteerd en geïmplementeerd in de schoolpraktijk. Ten slotte werd de 
implementatie in de derde fase vanaf het begin van het onderzoek, de eerste fase, al 
voorbereid. Vanwege de paradigmatische oriëntatie op sociale verandering en nieuw 
handelingsrepertoire bij actieonderzoek werden de betrokkenen vanaf het begin 
aangesproken als co-onderzoekers en daarmee mede-eigenaar van het proces. Zo werd de 
basis gelegd voor de latere implementatie. 

 
     Fig 3. De drie onderscheiden fases van dit onderzoek 
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3.2.1 Conversatieruimte 
 
In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van de conversatieruimte belicht en ga ik in op de 
karakteristieken van deze ruimte. Vervolgens duid ik de manier waarop de conversatieruimte 
vorm kreeg in de verschillende fases en omschrijf daarbij met name de kennismakingsfase. 
 

Karakteristieken van de conversatieruimte 
Met het creëren van een conversatieruimte waarin ik op verschillende manieren in dialoog 
kon gaan met de leerkrachten, de kinderen en met de andere leden van het lab-team werd de 
basis gelegd voor de ontwikkeling van het lab, voor het veranderingsproces in de 
schoolpraktijk en voor de uiteindelijke implementatie van de bevindingen.  

De conversatieruimte kreeg vanaf het begin haar voornaamste dynamiek door een 
cyclus van veldexperimenten en tussentijdse reflectiebesprekingen. Het zorgen voor een 
goede conversatieruimte kan worden gezien als ‘absoluut noodzakelijk’ voor actieonderzoek, 
omdat er alleen kan worden besloten om tot actie over te gaan als er eerst (gezamenlijk) 
wordt geformuleerd welke interesses relevant zijn voor de betrokkenen (zie Van der Linden 
& Zeelen in Boog et al., 2008). Deze ruimte wordt bij Friedman aangeduid als ‘communicative 
space’, dit betreft een sociale ruimte. Hij betoogt dat het openen ervan zorgt voor “de 
democratische expressie van diverse perspectieven” en dat hieruit “wederzijds begrip en 
consensus over de te ondernemen actie” zou ontstaan (Friedman, 2011: p.235).   

Er wordt uitgegaan van een subject-subject verhouding tussen de onderzoeker en de 
betrokkenen uit de praktijk, waarbij de laatsten als co-onderzoeker betrokken zijn. Het gaat 
hier om een gezamenlijk leerproces door handelen en de reflectie hierop, ‘action learning’, 
waarin overeenstemming wordt gezocht tussen wetenschappelijke concepten en ‘common 
sense’. Dit kan zowel van belang worden geacht voor de validiteit van de kennis als voor een 
wederzijds proces van leren en begrijpen (zie Boog et al., 2008) en voor de empowerment van 
de betrokkenen.  

Wat dit laatste betreft moet de conversatieruimte een plaats zijn waar het mogelijk is 
dat, zoals Abma dat omschrijft, de systeem- en de leefwereld ten opzichte van elkaar 
verschuiven “…zodat er tevens verschuivingen ontstaan in de identiteit, macht en 
rationaliteit die beide werelden kenmerken” (Abma, 2010: p. 55). Zij betoogt dat door dit 
laatste, het verschuiven van de rationaliteit, er andere argumenten en verhalen kunnen 
ontstaan. Ik wil stellen dat er hierbij een taal gevonden moet worden die helpt bij het 
vormgeven van deze ruimte en die alle betrokkenen in staat stelt om deel te nemen, wat bij 
Van Haaster wel een ‘gebruikerstaal’ genoemd wordt (zie Van Haaster, 1991). 
 In dit onderzoek was het ontwikkelen van deze ruimte dus nodig om de leerkrachten 
en de directeur als co-onderzoekers te kunnen betrekken bij het onderzoek. Het was 
hiervoor van belang om een verstandhouding op te bouwen; de opgave was om de relatie 
“symmetrisch, betrouwbaar en open” (Boog, 2008: p.212) te maken. Ik streefde ernaar om 
de conversatieruimte meerstemmig te maken door hierin te zoeken naar verschillende 
perspectieven en ook de ‘dissidente stemmen’ in beeld te krijgen. Hiervoor was het van 
belang om een indruk te krijgen van de onderlinge (machts-) verhoudingen op de werkvloer. 
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De conversatieruimte in de drie fases 
In de eerste fase van onderzoek kreeg de conversatieruimte vorm door een gerichtheid op 
het ontwikkelen van een verstandhouding tussen het lab-team en de betrokken leerkrachten 
en directie en op het vormgeven van de pedagogische relatie tussen lab-team en kinderen. 
Gedurende de tweede en derde fase van het onderzoek werd het ontwikkelen van het lab en 
van nieuwe praktijkkennis steeds meer een coöperatief proces waarin plaats was voor ideeën, 
invalshoeken en emoties van de leerkrachten, de directeur en op een andere eigen manier, 
ook van de kinderen. Door het emergente karakter van actieonderzoek konden de 
gezamenlijke tussentijdse bevindingen vanaf het begin richting geven aan het ontwikkel- en 
veranderingsproces.  
 In de tweede fase was er sprake van een daadwerkelijke ‘vlucht uit de school’ naar 
een buitenschoolse enclave. Toch werd de conversatieruimte hier sterker doordat dit 
samenviel met de deelname van de leerkrachten aan het lab als observator en met hun actieve 
betrokkenheid bij een serie klankbordvergaderingen.      
 In de derde fase stond de conversatieruimte geheel in het teken van de 
implementatie van het lab en ging ik in dialoog met de leerkrachten om het lab aan hen over 
te dragen. In een serie dialoogsessies werd gezamenlijk gezocht naar manieren waarop het lab 
geïmplementeerd kon worden en een eigen vorm zou kunnen krijgen in de schoolpraktijk 
door de agency van de leerkrachten aan te spreken.  
 

Kennismakingsperiode 
Het ontwikkelen van de conversatieruimte stond aan het begin van de eerste fase in het teken 
van het kennismaken met de school. Ik probeerde een indruk te krijgen van wat betrokkenen 
in de schoolpraktijk als hun pedagogische opdracht beschouwen en van de onderlinge 
(machts-) verhoudingen. De start van het proces werd gevormd door een schoolbrede 
teamdag waarbij leerkrachten, onderwijsassistenten, de intern cultuur coördinator, de 
directeur en de intern begeleidster gezamenlijk deelnamen aan een sessie van het kunst-& 
filosofielab. Zo kon een indruk worden gekregen van de interesse in het lab en de onderlinge 
verhoudingen tussen de verschillende spelers op de werkvloer.  

In deze periode vonden tevens een aantal school-brede sessies van het kunst-& 
filosofielab plaats in de bovenbouw, zodat kinderen kennis konden maken met het lab en het 
lab-team een eerste indruk kreeg van de situatie op de werkvloer en de reacties van de 
kinderen.  
 Daarnaast werden door mij een aantal individuele interviews met de leerkrachten 
van groep 6,7 en 8 afgenomen. Hierbij probeerde ik zorg te dragen voor een veilige sfeer 
voor de deelnemers door vertrouwelijkheid te waarborgen en transparant te zijn over de 
bedoeling van het onderzoek en in relatie hiermee ook over mijn persoonlijke interesse (zie 
McNiff & Whitehead, 2006). De interviews waren “responsief” (Flick, 2014: p.208); dit 
betekent dat de vragen die ik stelde een respons waren op de uitspraken van de 
geïnterviewden. De toonzetting was nadrukkelijk positief bevestigend, als buitenstaander 
sprak ik de leerkrachten met name aan op hun succeservaringen en hun trots op de school.  

De interviews waren bedoeld om inzicht te krijgen in de uitdagingen en 
vraagstellingen van de schoolpraktijk zodat ik op inductieve wijze, samen met hen een 
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probleemstelling voor het onderzoeksproject zou kunnen formuleren, die ik verder 
deductief, vanuit relevante theorie, zou kunnen aanvullen en onderbouwen. 

 

3.2.2 Enclave  
 
In deze paragraaf worden de karakteristieken van de enclave belicht, die met name centraal 
stond in de tweede fase van onderzoek. Vervolgens ga ik in op de invulling van de actie-
reflectiecyclus in de enclave en op de relatie tussen de enclave en de schoolpraktijk. 
Daarnaast wordt belicht hoe de enclave zich verhield tot de doorlopende ontwikkeling van 
de conversatieruimte en de manier waarop de enclave van invloed was op het 
implementatieproces in de derde fase. 
 

Karakteristieken van de enclave 
Zoals gezegd werd de tweede fase van onderzoek gemarkeerd door een ‘vlucht uit de 
schoolpraktijk’. Er werd in overleg met de leerkrachten en de directeur besloten om het lab 
tijdelijk, voor een periode van twee jaar, buiten de school te plaatsen als alternatieve invulling 
van één schooldag per maand. De reden hiervoor was dat de school als dermate druk werd 
ervaren dat alle betrokkenen vermoedden dat het lab tijdens de kwetsbare opbouwfase op 
een buitenlocatie beter tot ontwikkeling zou komen.  
 Door het lab tijdelijk te verplaatsen naar een andere omgeving, het ‘Onlandse bos’, 
kreeg het de vorm van een enclave. Zoals eerder, in hoofdstuk 2 aangegeven, wordt dit bij 
Friedman omschreven als “een sub-veld binnen en tegenover een groter veld, 
gedifferentieerd hiervan door een specifieke configuratie van actoren, relaties, betekenissen 
en spelregels, die deze van het omliggende veld uitdaagt” (Friedman, 2014: p.12). In de 
enclave vond de cyclus van veldexperimenten plaats; observaties die hier werden gedaan 
door leerkrachten, directeur en het lab-team werden vervolgens steeds in 
klankbordvergaderingen in de school besproken.       
 Een enclave wordt door Friedman opgevat als een specifieke veranderingsstrategie. 
Uitgaande van Lewins’ veldtheorie duidt hij deze als een specifieke sociale ruimte die wordt 
bepaald door de verschillende relaties die erin werkzaam zijn. Als nieuw ‘sociaal veld’ met 
andere configuraties dan het omringende grotere veld kan de enclave actoren in beweging 
brengen. Friedman beschouwt een enclave dan ook als een vorm van een “trajectory of change in 
field over time” (Friedman, 2011: p.251). In deze ruimte kan anders worden gedacht, 
gehandeld, geïnteracteerd en gecommuniceerd dan daarbuiten het geval is. Een enclave kan 
zo beschouwd worden als een ‘incubator’, een plaats voor experiment waar ‘de horizon van 
het mogelijke’ verruimd kan worden.  
 

De actie-reflectiecyclus in de enclave 
Net als in de voorgaande, eerste periode waren de veldexperimenten in de enclave deel van 
een cyclus van observeren, reflecteren, handelen, evalueren en modificeren (zie fig. 2). 
Hierbij bleek de andere, buitenschoolse omgeving een eigen dynamiek te genereren en van 
sterke invloed te zijn op de ontwikkeling van het lab. Het ging hier om een natuurlijke 
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omgeving die uitnodigde tot een afwisseling tussen binnen- en buitenactiviteiten en tot 
fysieke en zintuigelijke opdrachten.  
 Wat door de situering van het lab in een andere omgeving ook veranderde was de 
fasering van de actie-reflectiecyclus. Wat betreft deze fasering vonden de veldexperimenten 
niet meer tweewekelijks twee uur plaats, maar één keer per maand voor de duur van een 
schooldag. In deze periode vonden er regelmatig klankbordvergaderingen plaats met een 
interval van twee tot drie maanden.  
 Ook vond er in de enclave een verschuiving plaats wat betreft de sturing die aan 
actie-reflectiecyclus werd gegeven. Wat betreft het actie-deel van de cyclus namen kinderen 
aan het eind van de tweede fase het heft in handen en gaven in een door hen bedacht 
veldexperiment leiding aan hun leerkrachten, directeur en ouders, aan het schoolbestuur en 
één van de supervisoren van het onderzoek. Ook in het reflectieve deel van de cyclus vond 
een verschuiving plaats, niet alleen door de betrokkenheid van leerkrachten als observator 
tijdens de veldexperimenten en de interviews die met de kinderen en incidenteel, hun ouders 
werden gedaan maar ook doordat kinderen aan het eind van deze fase volwaardig deelnamen 
aan de reflectie op het veldexperiment.  
 

De enclave en de schoolpraktijk 
Het kunst-& filosofielab stond als enclave in een hiërarchische verhouding tot het grotere 
veld van de schoolpraktijk (zie Friedman, 2014) in die zin dat de randvoorwaarden van de 
school, zoals de schooltijden, vakanties en de aanwezigheid van een leerkracht, in acht 
werden genomen. Vanwege de ontwikkelings- en veranderingsagenda stond het lab-team 
voor de uitdaging om een balans te vinden tussen het bewaren van de integriteit van het lab 
als enclave, omdat het zo verder ontwikkeld kon worden, en het zich verhouden tot de 
schoolpraktijk waarvan het afhankelijk was om verandering mogelijk te maken (zie Friedman, 
2014).  

De configuratie van het lab week op een aantal manieren principieel af van die van 
de school. Het ging hierbij om de pedagogische doelstelling van subjectificatie en de 
didactische vertaling ervan vanuit de kunst en kinderfilosofie en om de oriëntatie op een 
subject-subject verhouding tussen de volwassenen en de kinderen. Hierdoor vormde de 
enclave als alternatief veld gaandeweg op meerdere momenten een uitdaging van het grotere 
bestaande veld, de school. Dit kwam duidelijk naar voren in de discussies tussen mij als 
onderzoeker, het lab-team en de betrokkenen van de school over de verschillende 
perspectieven op de pedagogische uitgangspunten van het lab en de school en over de 
didactische uitwerking daarvan; er was daarbij plaats voor een kritische stellingname jegens 
beide. 
 Het uitgangspunt was dat door de duur van de periode dat de enclave naast de 
school zou bestaan, zo’n twee jaar, het mogelijk zou moeten zijn om langzaam kleine 
veranderingen in de schoolpraktijk in gang te zetten. De enclave zou ruimte moeten geven 
voor het bevragen van de relaties, betekenissen en spelregels van de school.  
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Enclave in relatie tot conversatieruimte en implementatie 
In deze tweede fase van onderzoek kreeg de conversatieruimte een andere vorm en invulling 
doordat, zoals aangegeven, de leerkrachten, directie en intern begeleidster meer betrokken 
raakten bij de veldexperimenten in de enclave waarvan zij verslag deden in 
klankbordvergaderingen. Door de multi-perspectivische reflectie op de bevindingen die zo 
ontstond, werd de doelstelling om het kunst-& filosofielab pedagogisch relevant te maken 
een gezamenlijk project. Er ontstond een proces van ‘wederkerige adequaatheid’ (zie 
Valkenburg & Coenen-Hanegraaf, 2012) waarin ik mijn eigen interpretatie van hoe de 
leerkrachten hun praktijk en de bevindingen uit het kunst-& filosofielab begrepen steeds naar 
hen kon terugkoppelen om te zien of ik hier een juiste voorstelling van had.  
 Doordat klankbordvergaderingen in de tweede fase een belangrijk deel van de 
conversatieruimte gingen uitmaken kon hier de dubbele helix van theorie en praktijk, van “de 
verweven ontwikkelingslijnen van onderzoek en co-generatief leren” (Boog, 2008: p.211) 
concreet worden gemaakt. De praktijkkennis van de leerkrachten, de wijsheid van de 
werkvloer, werd hierbij in dialoog gezet met relevante academische theorie en de (ervarings-
)kennis vanuit de kunsten die ik als participerende onderzoeker inbracht. De enclave die in 
de tweede fase werd ontwikkeld wees vooruit naar de implementatiefase. Hierbij werd de 
enclave terug de school in gebracht in de vorm van een binnen de context van de school 
passende binnen-schoolse enclave in de ‘Schooltuin’. 
 

3.2.3 Implementatie  
 
In de derde fase van het onderzoeks- en ontwikkelingsproject veranderde de focus naar de 
implementatie van het lab en werd dit samen met de leerkrachten teruggezet in de school. 
Dit betekende dat waar er in de voorgaande periode vooral werd ingezet op de polyfonische 
dialogen met kinderen en in het verlengde hiervan op hun ‘subjectificatie’, het nu ging om de 
manier waarop leerkrachten de inzichten en opbrengsten uit de enclave zouden oppakken en 
vormgeven in de eigen praktijk. Dit betekende dat zij het lab verder in hun eigen lespraktijk 
zouden ontwikkelen en op deze manier ook vorm zouden geven aan het veranderingsproces 
op de werkvloer. Ik belicht hieronder kort de twee opeenvolgende stadia van het 
implementatieproces. 
 

Implementatie in twee stadia 
In deze periode vond de implementatie plaats in twee fases; een overgangsfase waarin de 
bevindingen uit het lab dialogisch werden overgedragen en een overdrachtsfase waarin de 
leerkrachten het heft in handen namen en het lab verder ontwikkelden in hun praktijk. 
 In de overgangsfase werd door middel van een drietal veldexperimenten afscheid 
genomen van de buitenschoolse enclave. Er was aandacht voor het vertrekken van de 
kerngroep van kinderen uit de enclave in het bos. De leerkrachten van groep 6, 7 en 8 
werden actief deelgenoot in het lab; ze stapten uit hun rol van observator en participeerden 
als begeleiders in de veldexperimenten. Zij werden vooraf actief betrokken bij de 
voorbereidingen en invulling ervan en erna bij de reflectie daarop.  
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 In de overdrachtsfase werd het kunst-& filosofielab niet van buitenaf als een nieuwe 
methode opgelegd, omdat dit bij zou dragen aan de in het eerste hoofdstuk genoemde de-
professionalisering van leerkrachten. Er werd daarentegen gezocht naar een manier waarop 
de leerkrachten vanuit een intrinsieke motivatie zelf mede vorm konden geven aan de 
implementatie van het lab in de praktijk. De verwachting was dat er hierdoor mogelijk een 
daadwerkelijke verandering op de werkvloer plaats zou kunnen vinden. 

Bij Fullan wordt dit ‘herculturering’ genoemd; een proces waarin leerkrachten hun 
eigen overtuigingen en gewoontes in frage stellen (zie Fullan, 2007). Mijn inzet was om op een 
dialogische manier de pedagogische waarden, principes, houding en de didactische werkwijze 
van het lab over te dragen aan de leerkrachten. Hiermee wilde ik ruimte geven aan hun 
agency, hier opgevat als hun potentieel tot handelen, voortkomend uit hun pedagogische 
waarden, (ervarings-) kennis, interesses en talenten in relatie tot de (sociale) structuur van de 
schoolpraktijk waar zij onderdeel van zijn.  
 Vanuit actieonderzoek gedacht is de subjectivering van de participanten in het 
onderzoek op zichzelf van belang vanwege de democratische principes die hierbij een rol 
spelen maar ook voor verandering van hun praktijk omdat zij de school als systeem en als 
sociale structuur waarbinnen zij opereren als het ware in hun denken en handelen 
geïnternaliseerd hebben en ten uitvoer brengen. Bij Friedman vind ik een omschrijving die 
hiermee overeenkomt als hij gebaseerd op Bourdieu stelt dat “…de relatieve stabiliteit van 
sociale velden” toegedicht kan worden aan een “…wederzijds vormgeven van sociale 
structuren en individuele bewustzijnen” (Friedman, 2011: p.239).   
 In het proces van het zelfstandig sturing en inhoud geven aan het lab moesten de 
leerkrachten op hun eigen manier de vertaling maken van de buitenschoolse naar de binnen-
schoolse enclave. Dit betekende dat de opgave bij hen werd gelegd om het lab binnen de 
omstandigheden van de school vorm te geven. Hierbij was ‘de druk op het klaslokaal’ een 
uitdaging. Binnen deze context moesten leerkrachten zich gedeeltelijk op onbekend terrein 
begeven in een proces waarin zekerheden en aannames op het spel werden gezet en de 
uitkomst onzeker was. 
 
 

3.3  Dataverzameling en data-analyse 

 
In actieonderzoek zijn de onderzoeksfasen niet strikt te onderscheiden. De verschillende 
onderzoeksactiviteiten zoals dataverzameling, interpretatie en verklaring zijn dermate cyclisch 
verbonden dat ze in zekere zin permanent aan de orde zijn. Wel wordt in iedere fase een 
andere nadruk gelegd (zie Coenen, 2012). In de actie-reflectiecyclus vond theorievorming 
plaats door de deductieve concepten in relatie te zetten tot de bevindingen uit de data, 
waardoor een dynamiek tussen praktijk en theorie kon ontstaan. 
 De data zijn verzameld in een regulatieve cyclus (zie Van Strien, 1986) dit omvatte 
interviews met de betrokken leerkrachten van groep 6, 7 en 8, de directie en de intern 
cultuurcoördinator, een schoolbrede teamdag, veldexperimenten met een groep van kinderen 
uit groep 6, 7 en 8, tussentijdse reflectiebesprekingen van het lab-team en 
klankbordvergaderingen met het lab-team en de betrokkenen van KDS Bisschop Bekkers. 
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 Voor de dataverzameling uit de veldexperimenten hield ik, zoals eerder aangegeven, 
van iedere sessie veldnotities bij van de observaties die ik tijdens de sessies deed. Voor het 
onderzoek werden daarnaast als tweede bron van alle veldexperimenten video opnames 
gemaakt door een filmmaker. Hierbij werden ook een aantal interviews met kinderen 
opgenomen, waarin zij reflecteerden op de sessie. Door deze drie bronnen te combineren 
met de reflectie van de leerkrachten en directeur die als observator aanwezig waren, was er 
sprake van datatriangulatie.  

In de veldnotities werden vervolgens de namen van de kinderen geanonimiseerd; de 
meeste direct betrokken leerkrachten en de directeur wilden met hun eigen voornaam 
vermeld worden; enkele zijn geanonimiseerd. Van alle interviews, klankbordvergaderingen en 
tussentijdse reflectiebesprekingen van het lab-team werden geluidsopnames gemaakt. Deze 
werden getranscribeerd en waar nodig geanonimiseerd. De foto’s die tijdens de sessies zijn 
gemaakt zijn verwerkt tot illustraties, om de anonimiteit van de kinderen te garanderen. 

De dataverzameling en de data-analyse waren zowel inductief als deductief van aard. 
Voor de zoekrichting van de dataverzameling liet ik mij leiden door deductief afgeleide 
concepten en veronderstellingen (zie Valkenburg & Coenen-Hanegraaf, 2012) die enerzijds 
te maken hebben met de gezamenlijk met de school geformuleerde probleemstelling in 
relatie tot de bredere educatieve en maatschappelijke context en die anderzijds samenhangen 
met de uitgangspunten van het kunst-& filosofielab.  

Deze inzet werd steeds in dialoog gezet met de inductieve bevindingen uit 
regulatieve cyclus, waarin de data vanuit een proces van wederkerige adequaatheid tussen mij 
als onderzoeker en de co-onderzoekers werd beschouwd. Op deze manier vond er steeds een 
tussentijdse analyse van de data plaats, en gaf deze richting aan de regulatieve cyclus.  

Als voorbereidende stap voor de analyse van het materiaal is gebruik gemaakt van 
codering, een proces waarbij aan delen van de data specifieke codes worden toegekend 
waarmee deze worden gecategoriseerd of samengevat. Ik ben daarbij op zoek gegaan naar 
karakteristieke uitspraken, handelingen en gebeurtenissen die gevonden konden worden en 
de verschillende manieren waarop hiernaar gekeken kon worden.  

Vervolgens zijn deze codes in grotere categorieën ingedeeld, die door mij relevant 
werden bevonden in relatie tot de drie onderzoeksvragen. In dit onderzoek gebeurt deze 
codering op een open, inclusieve manier, dat wil zeggen dat een code onder meerdere 
categorieën kan vallen. Het gaat hierbij zowel om geconstrueerde codes, die deductief vanuit 
relevante theorie zijn bepaald en om inductief geïnformeerde codes, vanuit de data. Wat dit 
laatste betreft heb ik ook gebruik gemaakt van in vivo codes; dat wil zeggen gebaseerd op 
letterlijke uitspraken van de leerkrachten, directeur en kinderen (zie Flick, 2014).  

Aansluitend op de datapresentatie van de drie thematisch aangemerkte fases van 
onderzoek, ‘conversatieruimte’, ‘enclave’ en ‘implementatie’, is in de volgende drie 
hoofdstukken steeds afrondend een analyse van de bevindingen uit die fase gemaakt. Deze 
deelanalyses zijn vervolgens tot een synthese gebracht in hoofdstuk 7, het 
conclusiehoofdstuk. Ik zal nu eerst in hoofdstuk 4 ingaan op de datapresentatie en analyse 
van de eerste periode van het veldonderzoek. 
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Hoofdstuk 4:  
 

Conversatieruimte in de school en de vlucht naar buiten 
 
“Schooltaal gaat niet over jezelf uitdrukken, maar over disciplinering, zowel beeldende als eigen taal komen 
op school niet aan bod. (…) Op andere momenten tellen jouw gedachten en meningen niet mee, de sessies van 
het kunst-&filosofielab vallen buiten alles wat de kinderen kennen” 32 
 
De eerste fase van het empirisch onderzoek liep van september 2014 tot juni 2015.33 In deze 
periode moest de conversatieruimte in de schoolpraktijk van KDS Bisschop Bekkers gestalte 
krijgen en een aanzet worden gegeven tot de ontwikkeling van het kunst-& filosofielab 
middels een cyclus van opeenvolgende veldexperimenten. Ook moest het lab-team een 
modus van samenwerken zoeken. Ieder teamlid bracht op eigen wijze ervaring in de kunsten 
mee; de kinderfilosofe had een achtergrond als kinderboekenschrijfster, de camerman als 
animatiefilmmaker, icc Mirjam als theatervormgeefster en ik bracht mijn kennis en ervaring 
van filmmaken en situatiekunst mee. De kinderfilosofe had in deze eerste fase een sterk 
leidende rol bij het vormgeven van de sessies, omdat er een focus lag op het filosoferen en 
de rest van het lab-team hier weinig ervaring mee had.  

Door in deze fase een reeks veldexperimenten te doen met verschillende opdrachten 
en werkvormen, eerst vooral vanuit de kinderfilosofie en gaandeweg meer vanuit de kunsten 
en deze steeds te observeren, hierop te reflecteren met het lab-team en deze weer aan te 
passen, werd gezocht naar manieren waarop polyfonie vorm zou kunnen krijgen.    

Er werd specifiek gekeken naar hoe de uitingen van de eerder omschreven vrije 
stemmen van kinderen hierin naar voren zouden komen. De kinderen werden in deze fase 
dan ook beschouwd als kompasnaald voor de ontwikkeling van het lab. Waar uit hun 
uitspraken, expressie, houding en handelen bleek dat bepaalde opdrachten en werkvormen 
ruimte leken te bieden voor het naar voren komen van deze vrije stemmen werd dit als 
richtinggevend aangenomen voor de doorgaande aanpassing van de inhoud en aanpak van de 
veldexperimenten.         

Door in deze fase regelmatig op de werkvloer aanwezig te zijn kon ik een indruk 
krijgen van de dynamiek, hectiek en de verhoudingen tussen de leerkrachten onderling en 
met de directie. Zo ontstond een beeld van de problemen en vraagstukken die een rol 
speelden in deze school en kon ik deze in relatie brengen tot de aan het begin van het proces 
gezamenlijk geformuleerde probleemstelling. Bij de ontwikkeling van het kunst-& filosofielab 
was vanaf de eerste fase een vaste leerkracht, icc Mirjam, betrokken als co-onderzoeker. In 

                                                 
32 Tussentijdse reflectiebespreking met icc Mirjam (28-12-2014)  
33  De data in dit hoofdstuk komen in eerste instantie uit het observatieverslag ‘geanonimiseerd verslag Sparklab september 
2014-juli 2015’. Dit wordt, waar relevant, aangevuld met data uit videobeelden, transcripts van interviews of van gesprekken 
tijdens veldexperimenten 
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een latere fase zouden er daarnaast wisselende leerkrachten uitgenodigd worden als 
observator.  

In dit hoofdstuk beschrijf ik onder 4.1 hoe het ontwikkelen van een gezamenlijke 
conversatieruimte vorm kreeg en hoe een algemene indruk werd gekregen van de werking 
van het kunst-& filosofielab in de schoolpraktijk. Daarna volgt onder 4.2 een weergave van 
een selectie uit de eerste 14 veldexperimenten. Afrondend volgt in 4.3 de analyse van de 
eerste periode van onderzoek. De data die ik hier presenteer komen uit een 
observatieverslag, waar relevant aangevuld met videobeelden en transcripts van interviews en 
van gesprekken uit veldexperimenten. 

 
 

4.1  Verkennende voorfase conversatieruimte en 
veldexperimenten 

 
In het kader van de het ontwikkelen van de gezamenlijke conversatieruimte organiseerde ik 
samen met icc Mirjam als startmoment een schoolbrede Teamdag. Daarnaast deed ik diverse 
interviews en vonden er meerdere informele gesprekken plaats met icc Mirjam, met de 
leerkrachten van groep 3, 6, 7 en 8 en met de directeur. Parallel hieraan werden schoolbreed 
een aantal verkennende veldexperimenten gedaan in groep 6,7 en 8. Met de bevindingen uit 
deze voorfase wordt deze paragraaf afgesloten.  
 

Conversatieruimte: teamdag 
“Hebben we ze nodig, die roze paarden?” 34 
 
Als start van het onderzoeksproces werd een Teamdag georganiseerd in de natuur, het 
Onland Bos, voor 17 leerkrachten, 2 onderwijsassistenten, de brugfunctionaris en de 
directeur van KDS Bisschop Bekkers. Deze kennismaking met het kunst & filosofielab en 
met het lab-team moest een initieel draagvlak voor het onderzoek genereren bij de 
leerkrachten en een eerste indruk geven van de manier van denken en de 
machtsverhoudingen binnen de school. Zo kon ook een beeld gevormd worden van de 
mogelijkheid om de leerkrachten als co-onderzoekers in het actieonderzoek te benaderen.  

Het programma van de dag betrof het deelnemen aan het prototype van het kunst-& 
filosofielab zoals het tijdens het masteronderzoek ontwikkeld was, bestaande uit een actie-
reflectiecyclus van een filosofisch kringgesprek en het maken van animatiefilmpjes gebaseerd 
op een filosofische vraag. De Teamdag gaf inzicht in verschillende manieren van denken van 
het schoolteam en in de onderlinge verhoudingen.      
 Zo werd door leerkracht icc Mirjam geobserveerd dat er sprake was van een 
vooringenomen beeldvorming op basis van een perceptie van cognitieve verschillen tussen 
collega’s. Dit werd volgens haar zichtbaar in de manier waarop door sommigen wel en door 
anderen niet werd deelgenomen aan de dialoog en in uitspraken van verbazing over elkaars 

                                                 
34 Uitspraak van een van de leerkrachten tijdens de Teamdag (18-09-2014) 
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onvermoede talenten.  Dit riep meteen vragen op in hoeverre deze vorm van ‘gekaderd’ 
kijken ook een rol zou kunnen spelen in de perceptie die leerkrachten van (de mogelijkheden 
van) leerlingen hebben en of het kunst-& filosofielab een bijdrage zou kunnen leveren aan 
een verandering hiervan.  

Uitspraken van leerkrachten bekrachtigden de relevantie van een aantal thema’s die 
in het lab een rol speelden: het communiceren met beelden, het bevragen van normaliteit en 
de vraag hoe fantasie en het ongerijmde van belang kunnen zijn. Uitspraken als “beelden 
betekenen het er zijn, veel meer dan alleen denken” kunnen worden gelezen als het erkennen 
van het belang van beelden omdat deze een ‘in de wereld zijn’ impliceren, meer dan bij het 
denken het geval zou zijn. In de vraag ‘bepalen de mensen die binnenin het kader zitten of 
de mensen die buiten het kader staan wat normaal is?’ werd door een aantal van hen de aard 
van normaliteit bevraagd; of deze wordt bepaald door de gemeenschap of door de 
uitzondering. Verder riep de filosofische vraag ‘hoe kun je zeker weten dat roze paarden met 
oren op hun rug niet bestaan?’ een vraag op als “hebben wij ze nodig, die roze paarden?”en 
werd er blijk gegeven van een interesse voor de betekenis van het ongerijmde voor kinderen 
èn voor volwassenen.  

Het algemene beeld was dat het schoolteam in hun verschillende uitingen de indruk 
gaf open te staan om in dialoog te gaan en interesse te hebben voor thema’s waar het lab zich 
op oriënteerde. Dit betrof met name creativiteit, communicatie in beelden en het doorbreken 
van normaliteit. Wat dit laatste betreft werd aangenomen dat een nadruk hierop gezien kan 
worden als een begrenzing van de creativiteit en van de eigen verantwoordelijkheid. In 
reflectie gaven enkele leerkrachten aan de Teamdag als positief te hebben ervaren. Leerkracht 
Rico noemde ”…de zinnigheid van de gesprekken” en “…het praten over dingen die nooit 
aan bod komen.” Door deze gedeelde ervaring was er een begin van een conversatieruimte 
ontstaan waarin we hadden kennisgemaakt en de werking van het lab was geïntroduceerd. 
Ook gaf de Teamdag mij een indruk van de verhoudingen in de schoolpraktijk.  
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Conversatieruimte: interviews 
“Er is te weinig motiverend in het aanbod, teveel methodes, te veel platte vlak-letterlijk” 35 
 
In de daaropvolgende periode werden een aantal interviews gedaan die de vorm hadden van 
een informeel gesprek met een open en ongestructureerd karakter; dit deed recht aan de 
gewenste subject-subject relatie. De interviews met de directeur, de intern cultuur 
coordinator en de leerkrachten van groep 3, 6, 7 en 8 moesten een indruk geven van de 
problemen en vraagstukken die naar het inzicht van de betrokkenen op de werkvloer spelen 
om zo de probleemstelling scherp te krijgen.  

In de interviews was ruimte voor het uiten van zowel positieve als negatieve 
kwalificaties en perspectieven. Wat betreft de positieve kwalificaties lieten deze een beeld 
zien van een team van zeer gemotiveerde leerkrachten en directie. Uit de interviews kwam 
een beeld naar voren van een trots op de school, een tevreden zijn met het team en een open 
houding naar de wereld. Dit bleek uit uitspraken als “iedereen is welkom!”36, “de school is als 
een familie, warm, persoonlijk” en “het team heeft synergie.“37  

De vele nationaliteiten op de school en de beeldende ontwikkeling door een uur 
CKV in de week werden door sommigen genoemd als krachtige punten.38 Verder werd door 
een aantal leerkrachten ook de ruimte voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen 
bij de methode ‘de Vreedzame School’ als positief genoemd en de vele feesten en vieringen 
die samenhangen met de katholieke cultuur van de school: “het brengt je samen en laat je 
anders kijken naar anderen.”39 

De directeur van de school vond dat het “…bewust werken aan de identiteit van de 

school en teambuilding de school goed maken” en dat de school een echte Dalton signatuur 
zou hebben waarin “vertrouwen in de medemens het principe is.”40 

 Naast de positieve kwalificaties die naar voren kwamen in de interviews werden de 
problematische kanten ook belicht. Er ontstond een beeld van een school die enerzijds een 
zware pedagogische opdracht heeft door de problematiek in de wijk en die anderzijds onder 
druk staat van een schoolsysteem dat de context van leerlingen niet ‘meeweegt’ in haar 
beoordelingsmethodiek. 

Sommige leerkrachten benoemden de wijk als een zware wijk en kwalificeerden deze 
als een ‘multi-probleemwijk’ met een substantieel aantal bewoners die in een 
sociaaleconomisch zwakke positie zouden zitten en regelmatig onderlinge discriminatie 
tussen niet-Westerse bevolkingsgroepen. Leerkracht Jeroen benoemde de situatie als: “…veel 
kinderen uit gebroken gezinnen, uithuisplaatsingen, kinderen die bij hun oma wonen, vaders 
weg.”41 

                                                 
35 Uit: Transcript interview met directeur Wally (11-12-2014) 
36 ‘Interview met leerkracht Carla ‘(12-12-2014)  
37 ‘Interview met leerkracht Rico’ (7-11-2014) 
38 ‘Interview met leerkracht Jeroen’ (17-12-2014)  
    en ‘Interview met leerkracht Rico’ (7-11-2014) 
39 ‘Interview leerkracht onderbouw Lydia’ (17-11-2014) 
40  Interview met directeur Wally’ (11-12-2014) 
41 ‘Interview met leerkracht Jeroen’ (17-12-2014) 
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Er werd gesteld dat deze problematieken een weerslag zouden hebben op de taal- en 
leerachterstanden en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingengroep die in deze 
situatie zat. Leerkrachten gaven aan veel tijd te besteden aan ‘gedrag en sociale 
omgangsvormen’ omdat er door een aantal kinderen niet over verschillen zou worden 
gediscussieerd; deze werden tijdens ruzies gebruikt om op elkaar te schelden. Buiten de 
school zou dit ook wel onder ouders voorkomen.42  

De directeur benoemde de onderlinge discriminatie als probleem, met name in 
groep 6: “Er zijn problemen met identiteitsvorming. Je moet kijken waar het verband wel 
ligt, eerst overeenkomsten zoeken voor je met verschillen kunt omgaan.” Zij stelde dat de 
school een belangrijke rol te spelen zou hebben in de wijk en dat de school “met beide poten 
in de wijk moet staan.” Als reden hiervoor gaf zij aan dat “…als de thuissituatie goed is en de 
‘straatsituatie’ is goed, dan is het ook goed op school, dat is de samenhang.” Het inzicht in 
het belang hiervan zou bij sommige leerkrachten “nog moeten groeien.”43 

De problematische context werd door de leerkrachten en directie in relatie gezet tot 
de druk in het schoolsysteem. Leerkracht ‘onderbouw’ Lydia gaf aan dat het curriculum 
vanaf groep 5 zat dichtgetimmerd: “Er is weinig ruimte voor de eigen vragen van kinderen. 
Zelfs bij de kleuters is dat al enigszins zo.”44 Een leerkracht gaf aan dat door de 
leerachterstand die ingelopen moest worden “de focus ligt op gestructureerd basaal werk, 
hardcore leren” en dat dit zijn weerslag zou hebben op de groep: “Ze worden er wild van, 
ieder gaat in eigen gedrag verder: huilen of stuiteren.”45  

De directeur gaf aan dat het onderwijs de kinderen zou laten ‘ondersneeuwen’: “Er 
is te weinig motiverend in het aanbod, te veel methodes, te veel platte vlak, letterlijk.” 
Volgens haar ondervonden leerkrachten de druk op het leerrendement sterk: “De Inspectie 
jaagt sommige leerkrachten angst aan: er is sprake van tunnelvisie, ze willen het goed doen. 
De kerndoelen moeten gehaald worden, anders heeft de school een probleem.”46 

Sommige leerkrachten voelden de druk om ‘taal-en leerachterstanden weg te 
werken’: “De Cito scores moeten omhoog”47. De directeur zette de systeemdruk in relatie tot 
de zware pedagogische opgave waar de school in deze wijk voor stond: “Er zijn docenten die 
hun lesprogramma keurig afdraaien maar omdat deze school een speciale doelgroep heeft 
moet je een stap extra zetten.”48 Ze vond in verband hiermee dat er te weinig persoonlijke 
gesprekken werden gevoerd tussen leerkrachten en leerlingen.  

Intern cultuur coördinator Mirjam gaf aan dat de uitspraken van collega’s, dat de 
creativiteit genoeg ruimte zou krijgen op school niet waar waren: “Alle kinderen hebben 
moeite met verbeelden. In de bovenbouw zie ik geen verwondering bij de kinderen, omdat er 
niet aan geappelleerd wordt.”49 Verder constateerde zij net als leerkracht Carla problemen op 
het gebied van taal, met name met tekstbegrip en woordenschat.  

                                                 
42 Interview met leerkracht Jeroen’ (17-12-2014) 
43 Interview met directeur Wally’ (11-12-2014) 
44 ‘Interview met leerkracht onderbouw Lydia’ (17-11-2014) 
45 ‘Interview met leerkracht Jeroen’ (17-12-2014) 
46 ‘Interview met directeur Wally’ (11-12-2014) 
47 ‘Interview met leerkracht Rico’ (7-11-2014) 
48 ‘Interview met directeur Wally’ (11-12-2014) 
49 ‘Interview met icc Mirjam’ (11-12-2014) 
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De interviews droegen bij aan het draagvlak op de werkvloer en in die zin aan de 
ontwikkeling van de conversatieruimte.  Meerdere leerkrachten gaven aan zich ‘gehoord’ te 
voelen. De probleemstelling van de school zoals die door de directeur en icc Mirjam in een 
eerste interview was geformuleerd werd bekrachtigd door de collega-leerkrachten; het ging 
hen om taal- en leerachterstanden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Met 
name het tweede probleem zou worden meegenomen als denkraam bij de verdere 
ontwikkeling van het kunst-& filosofielab, omdat dit in verband gebracht kon worden met 
het terugbrengen van de vrije handeling. In dit kader werd de opmerking van icc Mirjam 
omtrent de geringe plaats voor creativiteit ook meegenomen. 
 

 
 
Verkennende Veldexperimenten 
“Leuke dingen sneuvelen door de leerachterstand die ingelopen moet worden. De groep wordt er wild van, ieder 
gaat in eigen gedrag verder: huilen of stuiteren”50 
 
In de week van 22 Oktober 2014 werd door het lab-team vier keer een verkennend 
veldexperiment gedaan in de midden- en bovenbouw (groep 5, 6, 7, 8) van de Bisschop 
Bekkersschool. Het experiment had de vorm van een korte workshop (1½ uur) en betrof een 
vereenvoudigde versie van het kunst-& filosofielab zoals het eerder ontwikkeld was. Het 
bestond uit een filosofisch kringgesprek en het naar aanleiding hiervan maken van een 
animatiefilmpje, vanuit een zelfgekozen filosofische vraag.  

De vier sessies gaven een eerste indruk van de thema’s die een rol zouden moeten 
spelen in de ontwikkeling van het lab, wat kinderen in beweging zou brengen en de aard en 
invloed van de schoolpraktijk. Kinderen maakten kennis met het lab en er onstond een beeld 
van hoe zij in hun dagelijkse schoolpraktijk reageerden op het kunst-& filosofielab. De 
dialoog met de begeleidende leerkracht in de eigen praktijk droeg verder bij aan begrip en 
verstandhouding en zo aan de ontwikkeling van conversatieruimte.    

Het lab-team observeerde dat het proces in de verkennende veldexperimenten in 
groep 6 en 7 gekenmerkt werd door een sterke groepsdynamiek. De groepen bestonden 
gemiddeld uit 28 kinderen; groepen 6 en 7 waren aan te merken als ‘erg druk’, in groep 8 
waren de kinderen redelijk actief betrokken. In groep 7 was de concentratieboog erg kort en 

                                                 
50 ‘Interview met leerkracht Jeroen’ (17-12-2014) 
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waren de kinderen erg onrustig. In groep 6 was de sfeer uitgesproken chaotisch. Er was 
weinig tot geen interesse en er was sprake van veel onderlinge agressie. Gedurende de hele 
workshop was er zoveel lawaai dat er geen gesprek gevoerd kon worden. Tijdens het 
filosofische kringgesprek spraken de meeste kinderen door elkaar of zaten met de rug naar 
de kinderfilosofe. Een paar geïnteresseerde kinderen probeerden deel te nemen aan de 
dialoog, maar het lukte hen niet om boven het geschreeuw van de andere kinderen uit te 
komen.  

Bij het werken aan de filmpjes vielen met name het lawaai en de agressie (ruzie en 
slaan) op. De leerkracht trad op als ‘politieagent’; er werden zo’n vijf kinderen op de gang 
gezet. De reden voor de onrust was volgens de leerkracht het speciale karakter van het 
evenement en de relatieve vrijheid van handelen die het met zich meebracht: “Dit zijn de 
kinderen niet gewend, meestal is er een strakke structuur.”51 Dit riep de vraag op hoe de 
school werk maakt van het door haar gestelde Daltondoel ‘Vrijheid in Gebondenheid’ en of 
kinderen in groep 6 en 7 hier ervaring mee hadden.  

 

 
 

Bevindingen van de verkennende voorfase 
De teamdag, de interviews en de schoolbrede verkennende sessies gaven een basis voor de 
conversatieruimte in de school, meer inzicht in de schoolpraktijk en vraagstellingen voor de 
ontwikkeling van het lab. In de interviews kwam de problematiek van de schoolpraktijk sterk 
naar voren; naast taalontwikkeling en beeldend vermogen werd met name het ‘sociaal 
emotionele aspect’ genoemd als reden voor de school om kinderen deel te laten nemen aan 
het lab.52  

Wat betreft de taalontwikkeling werd de focus op taalverwerving gelegd: “voor 
allochtone kinderen zou het lab misschien een brug naar het Nederlands kunnen slaan”53 en 
op taalvaardigheid “in de zin van verwoorden, leren luisteren, leren nadenken over 
woorden.”54 

                                                 
51 Uitspraak van leerkracht Jeroen tijdens het verkennende veldexperiment in de week van 22-10-2014 
   Uit ‘geanonimiseerd verslag Sparklab september 2014-juli 2015’ 
52 ‘Interview met directeur Wally en met icc Mirjam’ (11-12-2014) 
53 ‘Interview met leerkracht onderbouw Lydia’ (17-11-2014) 
54 ‘Interview met leerkracht Carla’ (12-12-2014) 
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Wat betreft het genoemde ‘sociaal emotionele aspect’ werd de hoop geuit dat het lab 
de kinderen de mogelijkheid zou kunnen geven om hun “gedachten onder woorden te 
brengen, om zich uit te durven spreken, een ‘diepe dialoog’ te hebben.”55 In relatie tot 
beeldend vermogen werden meerdere wensen geuit: “een verdieping van het beeldend 
denken voor kinderen die het moeilijk vinden om te spreken” omdat dit misschien een 
ontsluiting van hun mogelijkheden zou kunnen betekenen en het vergroten van de 
verbeeldingskracht: “om verwondering in de bovenbouw ruimte te geven.”56  

Wat betreft de inhoudelijke ontwikkeling van het lab gaven de verkennende 
veldexperimenten aanleiding om de notie van polyfonie verder te beschouwen. De observatie 
tijdens het veldexperiment in groep 6, waarin zoveel door elkaar heen werd gepraat en 
geschreeuwd dat er geen individuele stemmen meer te horen waren, gaf inzicht in hoe de 
meerstemmigheid van polyfonie zich onderscheidt van kakofonie. De verschillende stemmen 
moeten hoorbaar kunnen zijn om resonantie te hebben, polyfonie is bij uitstek een dialogisch 
principe. De vraag wat er pedagogisch en didactisch nodig zou zijn om tot polyfonie te 
kunnen komen werd hierdoor prangender. Deze bevindingen en vraagstellingen uit de eerste 
verkenningen werden meegenomen in de ontwikkeling van het lab dat vorm zou moeten 
krijgen in- en door de schoolpraktijk.  

 

 

4.2 Veldexperimenten en tussentijdse reflectie 
 
In de periode van oktober 2014 tot juli 2015 werden veertien veldexperimenten gedaan 
waarvoor een kerngroep van veertien kinderen was geselecteerd uit groep 6, 7 en 8. De 
selectie werd gedaan door de betrokken leerkrachten van groep 6, 7 en 8 en vond plaats op 
basis van diversiteit: kinderen die cognitief moeilijk of juist ‘veel meer dan gemiddeld’ mee 
konden komen in de klas en die uitdaging nodig hadden, kinderen die het op sociaal gebied 
moeilijk hadden of voor wie het zich middels taal uitdrukken niet makkelijk was en kinderen 
waarvan werd vermoed dat ze veel verbeeldingskracht hadden maar wat er in de klas niet 
uitkwam.  

Er werd aanvankelijk uitgegaan van het in het eerdere masteronderzoek (Beekman, 
2013) ontwikkelde prototype van het lab; een actie-reflectiecyclus met een afwisseling tussen 
kinderfilosofie en het maken van stop motion animatiefilms. In de structuur van de 
datapresentatie maak ik onderscheid tussen ‘Veldexperimenten’, ‘Tussentijdse 
reflectiebesprekingen’ (met het lab-team of met icc Mirjam) en ‘Ontwikkeling van het lab’.  
 
 
 
 
 

                                                 
55 ‘Interview met leerkracht onderbouw Lydia’ (17-11-2014) 
56 ‘Interview met icc Mirjam’ (11-12-2014) 



75 

 

 
 
Bij de datapresentatie van de veldexperimenten wordt steeds een indeling gemaakt in a) het 
lab als educatieve ruimte b) het lab als polyfonische ruimte en c) het lab en de schoolpraktijk. 
De reden hiervan is dat de verschillende aspecten van de onderzoeksvragen hierin 
terugkomen. Het betreft de pedagogische didactische ontwikkeling van het kunst-& 
filosofielab, de manier waarop de vrije stemmen in polyfonie naar voren komen en de 
invloed van de school op het lab.  

Voor de dataselectie en analyse zijn acht veldexperimenten geselecteerd die in hun 
opeenvolging het iteratieve ontwikkelingsproces van de eerste fase laten zien, hier ga ik 
gedetailleerd op in. In het eerste veldexperiment is het prototype van het  kunst-& 
filosofielab nog leidraad, met een actie-reflectiecyclus van ‘filosoferen en stop-motion 
animatiefilmpjes’, in het tweede veldexperiment vindt er een verschuiving plaats naar 
‘filosoferen en verbeelden’, in veldexperiment 6 ligt de focus op ‘filosoferen, verbeelden en 
silly assignments’, in veldexperiment 7 op ‘filosoferen, verbeelden en natuur’, in veldexperiment 
8 op ‘filosoferen, verbeelden en zintuigen’, in veldexperiment 10 op ‘verbeelden en silly 
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assignments’, in veldexperiment 13 op ‘zelf filosoferen en silly assignments’ en tenslotte in 
veldexperiment 14 op ‘filosoferen met voorwerpen, animatiefilm en natuur’. De 
ontwerpcyclus is cumulatief; wat eerder is ontwikkeld wordt niet vervangen, maar blijft 
aanwezig als mogelijkheid. 

Daarnaast worden er onder het kopje ‘Ontwikkeling lab’ een aantal 
veldexperimenten meer samenvattend en generiek beschreven, vanwege het feit dat er in 
deze sessies steeds maar een paar inzichten, opdrachten of werkvormen waren die in de lijn 
van ontwikkeling van belang zijn om te vermelden. Ik heb ervoor gekozen om de data waar 
mogelijk in de tegenwoordige tijd te presenteren omdat zo het levendige karakter ervan beter 
gecommuniceerd wordt. 

 
Inhoudelijke uitgangspunten bij de veldexperimenten 
Tijdens de veldexperimenten werden enkele algemene ‘spelregels’ als leidraad genomen en 
met de kinderen gecommuniceerd. Dit betrof ten eerste dat het bij filosofische vragen niet 
gaat om het bepalen van wat goede of foute antwoorden zijn, omdat er geen 
‘eindantwoorden’ zijn. Ten tweede dat het bij de creatieve opdrachten niet om beoordelingen 
van mooi of lelijk zou gaan. Daarnaast waren er enkele vuistregels voor het lab-team: er was 
sprake van een experimentele, procesgerichte benadering en het nadrukkelijk bieden van 
ruimte voor initiatief van de kinderen. Op deze manier werden de eerste stappen gezet voor 
het zodanig vormgeven van het kunst-& filosofielab dat het ruimte en mogelijkheden zou 
kunnen bieden voor de vrije stemmen van kinderen.  

Omdat het filosoferen sterk leidend is geweest in het onderzoek, met name in de 
eerste fase, ga ik kort in op enkele principes en de werkwijze zoals die door de kinderfilosofe 
werden ingebracht.57 Het gaat bij het filosoferen niet om ‘weetvragen’, maar om denkvragen. 
Op een filosofische vraag zijn meer antwoorden mogelijk en word je uitgenodigd voor het 
onderzoeken van verschillende denkrichtingen rond een bepaald thema. Het persoonlijke, 
concrete wordt in relatie gezet tot het algemene, abstracte en vice versa. Kenmerkend zijn 
‘Wat is..’ vragen. Het betreft hier een proces van ‘denken over denken’.    

Bij het zoeken naar antwoorden wordt gezocht naar de redenen die hiervoor 
gegeven kunnen worden door middel van twee soorten verdiepende vragen. Het gaat om 
zogenaamde ‘doorvraagvragen’ (Is dat zo? Zou het ook anders kunnen zitten? Is dat altijd 
zo? Hoe kan dat nou? Kun je een voorbeeld geven? Is iedereen het daarmee eens? Geldt dat 
voor alles? Stel nou dat…) en zogenaamde ‘Graafvragen’ waarmee een thema van alle kanten 
wordt bekeken, vanuit verschillende perspectieven.     

In de praktijk van de kinderfilosofe wordt in de filosofische dialoog meestal een 
verbeeldingsrijke ‘denkprikkel’ gebruikt, zoals een tekening of een verhaaltje en wordt er 
afrondend een creatieve verwerkingsopdracht gegeven waarin de ‘oogst’ van het denken over 
het besproken thema naar voren kan komen en van persoonlijke betekenis kan worden. 
Deze opzet vormde het startpunt voor de verdere ontwikkeling van het lab.  

 
 

                                                 
57 Principes uit de praktijk Filosovaardig van kinderfilosofe Fabien van der Ham 
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4.2.1. Veldexperimenten 1 & 2  
 

Veldexperiment 
1 

Filosoferen/animatiefilm 

06-11-2014 
12.00-14.00 
Locatie: BB school 

 
 

Centrale vragen: ‘Wat is filosoferen?’ en ‘Hoe kun je weten wie je bent?’  
Opzet en werkvormen 
Filosofische dialoog in de kring 
Snelle tekening nav filosofische vraag in dialoog brengen 
Animatiefilmpjes maken rond filosofische vraag in duo’s 
Feedback van kinderen, animatiefilmpjes maken vervolg 
Plenaire feedback op elkaars filmpjes 
 

 

a. Het lab als educatieve ruimte: pedagogische en didactische aspecten  
De filosofische dialoog waarmee de sessie begint vindt hier voor de eerste keer plaats en 
heeft de vorm van een dialoog in de kring met de kinderfilosofe als begeleider. De spelregels, 
dat er bij het filosoferen geen eindantwoorden zijn, dat er dus geen goede of foute 
antwoorden zijn en dat iedereen zich uit mag spreken, worden stil ontvangen. De kinderen 
reageren in eerste instantie bedeesd op de uitnodiging om zich in deze situatie vrij uit te 
drukken; uitspraken die zij doen zijn incidenteel van karakter. De groep is samengesteld uit 
verschillende klassen; veel kinderen kennen elkaar niet. In hun lichaamshouding zien we 
schuchterheid en ongemak. Bij het maken van de animatiefilmpjes in duo’s is het de 
opdracht om een filosofische vraag te beantwoorden in bewegende beelden. Hier valt op dat 
de meeste kinderen de stap van een abstracte vraag naar antwoorden in beeld moeilijk 
vinden; met deze opdracht wordt hun creativiteit moeilijk aangesproken. Begeleiders nemen 
de tijd om filosofisch en persoonlijk in dialoog te gaan met de kinderen in duo’s. Hier 
reageren zij positief op.  

 
b. Het lab als polyfonische ruimte: de stemmen 
In de filosofische dialoog in de kring valt op dat de meeste kinderen zich niet of zeer 
bedeesd uitspreken58, sommige zijn gedurende de hele dialoog stil, anderen doen aarzelend 
een paar uitspraken. Een aantal kinderen laat in hun lichaamshouding en de zachte en 
aarzelende manier waarop ze spreken zien dat ze zich niet op hun gemak voelen. Ze wachten 
op elkaar tot ze ‘aan de beurt zijn’. Een paar niet-filosofische uitingen van kinderen vallen 
op; deze gaan vooral over de eigen ervaring en doen authentiek aan. Zayd en Marisa vertellen 
enkele persoonlijke anekdotes waarbij de dialoog vooral via de kinderfilosofe loopt.  
 

Kinderfilosofe: “Hoe weet je van jezelf dat je verlegen bent of wat je mooi vindt,  
hoe kom je daarachter?” 
Zayd: “Nou dan praat je minder omdat je niet durft omdat je niemand kent  
en je schaamt en dan durf je niet echt zoveel te praten, wel tegen de juf maar niet  

                                                 
58 Uit videobeelden: ‘6112014 filosofische dialoog.mp4’ 
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tegen kinderen, omdat het nieuw is, is het gewoon moeilijk om te praten.” 
Marisa: “Soms als je iets uitprobeert en je denkt: ik kan dit niet, ik kan dit niet en dan 
word je vaak gesteund door familie enzo. … het is vaker zo dat kinderen heel erg 
nerveus worden…” 
Kinderfilosofe: “Van nieuwe dingen proberen? En begrijp je dat ook?” 
Marisa : “Dat heb ik zelf eigenlijk ook gehad, dat ik heel nerveus werd door een 
nieuwe sport.” 
Kinderfilosofe: “Kun je daar eigenlijk iets aan doen aan dat soort bang zijn?” 
Marisa: “Nou door eigenlijk door te zetten en de bangigheid dan te laten zitten.” 

 
Aan het eind van de filosofische dialoog doen enkele kinderen gemoedsvolle uitspraken over 
kunst. 
 

Emina: “Eigenlijk is het leuker om zelf creatief te zijn dat je jezelf gaat vinden, dat 
is…” 
Marisa: “Kunst, kunst…!” 
Eva: “Ik hou wel heel erg van kunst en ik hou best veel van tekenen en dat vind ik 
 wel heel leuk en daarom heb ik gevraagd of ik uitgekozen kon worden.” 

 
Er is daarna enthousiasme voor het werken aan de animatiefilmpjes, de aankondiging wordt 
met gejuich begroet. Tijdens het maken van de animatiefilmpjes en de tussenpresentaties 
hiervan ontstaan hier en daar kleine dialogen tussen de kinderen die in duo’s werken en de 
individuele leden van het lab-team die rondlopen en meekijken. Safouan en Jonas hebben 
niets gezegd tijdens de filosofische dialoog en worden benaderd door icc Mirjam, die vraagt 
‘of je jezelf kunt veranderen’. Safouan probeert te vertellen dat hij heeft gemerkt hoe hij 
zichzelf kan veranderen. Hij kan in het begin moeilijk de woorden vinden om het uit te 
leggen, icc Mirjam ondersteunt hem bij het zoeken naar de woorden. 
 

Safouan: “….dan zeg je tegen jezelf: ik wil dit leven niet, ik ga dan anders  
praten, niet meer zo grappig doen, normaal…” (geeft enkele andere voorbeelden) 
Icc Mirjam: “En waarom verander je jezelf?” 
Safouan: “Als je je leven niet leuk vindt kan je een nieuw leven beginnen…dat.”59 

 
Ook andere kinderen uiten zich spontaan en gemoedsvol in de animatiefilmpjes waarin ze 
verschillende perspectieven op de vraag "Kun je jezelf veranderen?’ geven. Soraya en Emina 
laten hun filmpje zien waarin kinderen zichzelf veranderen. 

 
Soraya: “Bij ons verandert ze omdat iemand het zegt en bij hen verandert  
hij omdat hij het wil.” 
Emir: “Ja maar wat je denkt of een keuze maken dat kan wel altijd veranderen  
maar wat je bent niet..en je naam, je achternaam ook niet. Je blijft wie je bent.”  

                                                 
59 Uit videobeelden: ‘6112014 dialoog tijdens animatiefilms.mp4’ 
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Jonas: ”Je naam kan je wel veranderen.”  
Emir: ”Ja maar mijn persoonlijkheid niet, mijn gevoelens niet, mijn hersens niet  
en hoe je zelf denkt ook niet.” 
Zayd: “Want bijvoorbeeld je bent heel slim en iedereen die vindt je vervelend  
want elke keer dat de meester een vraag zegt steek je je vinger op en heb je  
het goede antwoord en in een keer is het raar dat je helemaal anders bent,  
want je verandert niet van binnen, want je bent nog steeds heel slim, maar je  
probeert net als zo de anderen te zijn maar je bent nog steeds jezelf.”60 

 
De kinderen geven elkaar tips voor het verder ontwikkelen van de filmpjes. Het maken van 
de animatiefilmpjes is nieuw voor de kinderen; ze maken vooral bewegende tekeningen en 
het vertellen en verbeelden van een verhaal wordt moeilijk gevonden. Er worden 
eenvoudige, vrij schematisch opgezette filmpjes gemaakt. Kinderen gebruiken hun 
verbeeldingskracht in enige mate: opvallend is dat alle kinderen poppetjes tekenen en dat het 
verhaal uitgelegd wordt in denkwolkjes. De expressiviteit van de beelden is beperkt, bij de 
presentatie moet er veel verbaal toegelicht worden. In de filmpjes is geen sprake van het 
maken van nieuwe connecties tussen verschillende beelden; de tekeningen staan op zichzelf. 
De onderwerpen van de filmpjes verwijzen wel naar de eigen ervaring van de kinderen, zoals 
voetballen en gepest worden.  
 

c. Het lab en de schoolpraktijk  
De sessie vindt plaats in een activiteitenruimte van de school; de omgeving is druk en 
lawaaierig. Door icc Mirjam wordt geobserveerd dat de school sterk van invloed is op hoe de 
kinderen aanwezig zijn. In de dialoog geven ze antwoord als iets gevraagd wordt en wachten 
ze gehoorzaam tot ze een beurt krijgen. Bij het maken van de animatiefilmpjes wordt naar 
resultaat- een afgerond product- gezocht. Hierin denkt zij het ‘opbrengstgerichte werken’ uit 
de schoolpraktijk te herkennen.  

In reactie hierop geeft zij aan af te willen wijken van deze praktijk en het proces 
centraal te willen stellen in het lab. Door te experimenteren zou de verbeeldingskracht waar 
in de schoolpraktijk niet aan geappeleerd wordt misschien gevoed kunnen worden. Bij het 
maken van de filmpjes in duo’s ziet icc Mirjam de Dalton invloed van de school terug; de 
kinderen werken makkelijk samen en reflecteren ontspannen op de gemaakte filmpjes met de 
hele groep. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60 Uit videobeelden: ‘6112014 dialoog tijdens presentaties.mp4’ 
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Veldexperiment 2 Filosoferen, verbeelden, animatiefilm 

20-11-2014 
12.00-14.00 
Locatie: BB school 

Centrale vraag: “Zit in alles een verhaal?’  
Opzet en werkvormen: 
Enkele gezamenlijke verbeeldingsoefeningen: 
- door een gezamenlijke tekening een verhaal maken 
- beeldsequenties maken en interpreteren 
Filosoferen  
Animatiefilmpjes maken.  
 

 

a. Het lab als educatieve ruimte; pedagogische en didactische aspecten 
Naar aanleiding van de observaties in veldexperiment 1 wordt in 2 het accent gelegd op 
gezamenlijke verbeeldingsoefeningen om inspiratie te geven voor het maken van de 
animatiefilmpjes en om een snellere afwisseling tussen actie en reflectie te krijgen. Het wordt 
bij aanvang van de sessie meteen duidelijk dat er bij een aantal kinderen sprake is van onrust 
en een onbestemde spanning. Een paar van hen geven aan hoofdpijn te hebben en lopen in 
en uit de ruimte. Icc Mirjam vindt het belangrijk om hieraan ruimte te geven, ze wijt het aan 
problemen die in de achtergrond spelen waardoor de kinderen geëmotioneerd naar de sessie 
zijn gekomen.  

De gezamenlijke verbeeldingsoefeningen waarmee wordt begonnen wekken een echte 
betrokkenheid bij een aantal kinderen, wat zich laat zien in hun bijdrage aan de tekeningen, 
in hun interpretaties en verhalen erbij en in het plezier wat ze hebben om er mee bezig te 
zijn. Bij de eerste verbeeldingsopdracht reageren de kinderen voorzichtig geinteresseerd als 
een paar leden van het lab-team het voortouw nemen bij het maken van een grote 
gezamenlijke tekening. Hierbij worden zij nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen, wat 
door icc Mirjam wordt ondersteund met de uitspraak: “Ik weet het zelf ook niet, ik doe het 
gewoon.” De kinderen reageren positief op deze uitnodiging; ze willen allemaal meedoen. 
Het werkt duidelijk motiverend; de meeste kinderen drukken zich gaandeweg vrij en vrolijk 
uit. De tweede verbeeldingsoefening, spelen met een sequentie van drie beelden, wekt veel 
plezier op, er wordt veel gelachen. 

Na deze verbeeldingsoefeningen is de betrokkenheid van de kinderen afwisselend af- en 
aanwezig. In de filosofische dialoog zijn de kinderen minder geinteresseerd, bij het maken 
van animatiefilmpjes zijn ze wat meer betrokken maar gaat het verbeelden moeizaam. De 
animatiefilmpjes bestaan met name uit bewegende tekeningen; en de kinderen lijken te 
verzanden in onduidelijke verhaaltjes waar ze niet goed raad mee weten.  

De vraag wordt opgeworpen of de animatiefilmpjes didactisch anders moeten worden 
ingezet, misschien door de kinderen meer handvatten te geven zodat ze zich meer in staat 
voelen om zich uit te drukken. Er wordt besloten om volgende keer tekens en symbolen te 
gaan verkennen om hun beeldtaal uit te breiden. Gezien het ‘succes’ van de 
verbeeldingsoefening wordt geconstateerd dat het lab-team meer moet uitnodigen tot 
participeren door voor te gaan in de oefeningen.  
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b. Het lab als polyfonische ruimte; de stemmen 
De twee verbeeldingsoefeningen: een gezamenlijke tekenopdracht waarin de kinderen 
doortekenen op elkaars beelden en deze tot een groeiend verhaal maken en het spelen met 
beeldsequenties61 waarin door de wisselende volgorde van beelden steeds de betekenis 
verandert, dagen de kinderen uit tot het maken van vrije associaties en het doen van 
evocatieve uitspraken. Er wordt zo gespeeld met het maken van nieuwe connecties tussen 
beelden en woorden.  
 

 
Beeld 1 Verbeeldingsoefening ‘Doortekenen op elkaars beelden’   

 
Bij de eerste verbeeldingsoefening wekt de ambiguiteit van elkaars getekende beelden 
verschillende associaties op bij de kinderen. Emir: “Het lijkt eigenlijk op alles: op een pijl, op 
een wapen, op een raket.” 
Er wordt voorzichtig voortgebouwd op elkaars beelden en de verbale associaties die 
kinderen daarbij geven, zodat er al tekenend een verhaal ontstaat. Bij de tweede oefening, het 
spelen met beeldsequenties, worden drie beeldonderdelen met elkaar in verband gebracht 
waarbij de kinderen met de volgorde van de beelden spelen. Ze maken om de beurt nieuwe 
volgordes waar ze dan vervolgens ‘onzinverhaaltjes’ bij bedenken. Emir: “De man eet een 
worstje, de ambulance komt eraan en de man moet worden begraven.” 
  
 

                                                 
61 Opdracht bedacht door filmmaker Pieter  
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Beeld 2 & 3 Opdracht ‘Maak verschillende beeldsequenties’ 

 

Hier en daar maken ze meer symbolische interpretaties van de beelden. Anton: “De hark is 
voor mij betekenis voor dat mensen dingen verbouwen voor kleren en eten enzo.” 
 

c. Het lab en de schoolpraktijk  
De sessie vindt plaats in een activiteitenruimte van de school; de omgeving wordt net als de 
vorige keer als druk ervaren. Er is veel lawaai (geschreeuw, geschuif) rondom de ruimte, dit 
zorgt voor onrust. Het wordt duidelijk op welke manier de school met problematieken in de 
achtergrond van de kinderen te maken heeft en ook waarom er in de probleemstelling is 
aangegeven dat zij het lab willen inzetten voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
kinderen. Verder valt het icc Mirjam op hoe kinderen schromen om betekenis te geven aan 
beelden; dit is wat haar betreft een gevolg van het feit dat er in de afgelopen jaren een zeer 
geringe tijd is besteed aan CKV. Ze wil graag aandacht voor het uitbreiden van de beeldtaal. 
In lijn met de Daltondoelen van de school werken en spreken de kinderen samen tijdens de 
verbeeldingsoefeningen en in de filosofische dialoog. 
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4.2.2 Eerste serie tussentijdse reflectiebesprekingen en inzichten uit een 
veldexperiment 

 
In de periode tussen veldexperiment 2 en 6 vonden drie keer reflectiebesprekingen plaats, de 
eerste met icc Mirjam en mij, de daaropvolgende twee met ook kinderfilosofe Fabien erbij.62 
Hierbij kwamen met name pedagogische en didactische aspecten en de stemmen van 
kinderen als onderwerp naar voren. Daarnaast werden in deze periode op basis van 
veldexperiment 5 enkele inzichten geformuleerd die van belang werden geacht voor de 
ontwikkeling van het lab. 
 

Pedagogische en didactische aspecten  
Naar aanleiding van de observaties tijdens de eerste 5 veldexperimenten is er geen reden om 
af te wijken van het pedagogische uitgangspunt dat het lab toegankelijk moet zijn voor een 
diverse groep kinderen. Om de mogelijkheid tot deelname van ieder kind naar zijn of haar 
eigen aard te vergroten, is er in de eerste veldexperimenten steeds meer ingezet op een 
interdisciplinair proces van filosofie en kunst. In relatie hiermee wordt de vraag opgeworpen 
of er vaardigheden worden verondersteld voor het verbeelden en om een dialoog te kunnen 
voeren. Deze vraag verdeelt het lab-team omdat een aantal van ons meent dat door een 
oriëntatie op vaardigheden de indruk bij de kinderen kan ontstaan ‘iets te moeten kunnen’ en 
daarop dan beoordeeld te kunnen worden. In het kader hiervan benadrukt icc Mirjam het 
belang van procesgerichtheid, waarbij niet naar een eindproduct wordt gestreefd en er dan 
ook minder sprake is van instructie.        
 Toch wordt in het kader van de ontwikkeling van vaardigheden gesproken over de 
mogelijkheden om in de volgende fase kunst en filosofie los te koppelen van elkaar en 
afwisselend de focus op een van beide te leggen. Er wordt besloten om dit niet te doen 
omdat het de gewenste actie-reflectie cyclus zou doorbreken. Deze cyclus wordt bij aanvang 
van het onderzoek beschouwd als een ‘vliegwiel’ waarbij beelden en woorden elkaar 
‘aanvullen en aanvuren’. Deze combinatie, is de veronderstelling, geeft ruimte aan de 
meerstemmigheid van kinderen die we zoeken. Daarnaast is het maken van de filmpjes een 
belangrijke drijfveer voor de kinderen.  

De pedagogische keuze om geen kennis te willen nemen van de op school 
vastgestelde cognitieve verschillen tussen de kinderen werkt goed; icc Mirjam geeft aan dat 
het lab-team in deze eerste fase onbevangen naar de kinderen heeft kunnen kijken. Doordat 
deze voorkennis ontbrak was er ruimte voor het observeren van wat zich voordoet zonder 
vooringenomenheid en heeft het lab-team het verschil tussen ‘plusklaskinderen’ en kinderen 
die ‘niet kunnen meekomen’ op school niet gezien.  

Ten aanzien van de pedagogische relatie wordt gekeken naar de manier waarop het 
lab-team zou moeten omgaan met de problemen uit de achtergrond van de kinderen zoals 
die doorwerken in de sessies. In reactie hierop wordt voorlopig meer ingezet op abstracte 
onderwerpen en minder op vragen die raken aan de persoonlijke achtergrond van de 

                                                 
62 Reflectiebesprekingen (28-12-2014/07-01-2015/ 21-01-2015)  
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kinderen. Het vermoeden is dat dit ruimte zou kunnen bieden om buiten de eigen situatie te 
treden en hen te laten ervaren dat verschillen niet als een gegeven, samenhangend met een 
vaststaande identiteit, maar als een interactieve dynamiek gezien kunnen worden. Icc Mirjam 
spreekt in dit verband over “ …het loskoppelen van de Pyramide van Maslow (…) waarbij 
alle basisbehoeften niet bevredigd hoeven te zijn om zelfverwerkelijking mogelijk te maken.”  

Verder wordt geconstateerd dat het lab-team en de kinderen in deze fase nog 
vreemden blijven voor elkaar. Dit wordt mede toegeschreven aan het feit dat de korte, 
tweewekelijke sessies worden ervaren als incidenten in een overvol curriculum. Didactisch 
wordt gezocht naar het minder klassikaal maken van de filosofische dialoog. Enerzijds door 
het toepassen van coöperatieve werkvormen zodat er meer zicht kan komen op de interesses 
van de kinderen. Er kan worden aangesloten op de werkvormen waar de school vanuit het 
Daltonkader mee werkt. Anderzijds kunnen het creatieve, expressieve en fysieke meer 
worden geïntegreerd in de filosofische dialoog.  
 

De stemmen van kinderen 
Tijdens de eerste veldexperimenten is opgemerkt door leerkracht icc Mirjam dat veel 
kinderen met sociaal wenselijke antwoorden komen met ”…af en toe een verbale vuurpijl die 
geen vervolg krijgt”, waardoor de dialoog moeilijk op gang komt. Zij observeert verder dat 
de kinderen bij het maken van de animatiefilmpjes veel kopiëren uit de game- en 
kinderboekenwereld zonder hun eigen creativiteit daarbij in te zetten. Hoewel hier tegenin 
gebracht wordt dat dit een onderdeel is van hun leefwereld en het ook als een vorm van 
inspiratie kan worden gezien die mogelijk een vervolg kan krijgen in een latere verwerking, 
geeft leerkracht icc Mirjam vanuit haar ervaring als cultuur coördinator aan te vinden dat 
”…dit met de eigen ervaringswereld van kinderen niets te maken heeft” en ze vraagt zich af 
“…of je authentiek kunt denken als je eigen wereld niet rijk is aan taal en beelden.”  

Dit zet zij ook in relatie tot de schoolpraktijk: “Beeldende taal komt op school niet 
aan bod. Schooltaal gaat niet over jezelf uitdrukken, maar over disciplinering.”  

Naar aanleiding van deze observaties en vraagstellingen wordt besloten om in de 
volgende veldexperimenten naar manieren te zoeken om de authentieke stem meer in beeld 
te krijgen en de representatieve dan wel sociaal-gedisciplineerde stemmen meer naar de 
achtergrond te brengen. 
 

Het lab en de school 
Gedurende de periode van de eerste 5 veldexperimenten is de vraag hoe groot de invloed 
van de drukke, lawaaierige schoolomgeving is op de concentratie en de onrust tijdens de 
sessies van belang geworden. Icc Mirjam legt een verband met de ‘schoolse modus’ die met 
de ruimte samen lijkt te hangen. Zij stelt dat de kunst- en filosofiesessies niet in een bedding 
vallen omdat ze maar een keer in de twee weken plaatsvinden: “…er zit nog erg veel ‘school’ 
rond de filosofiesessies” en: “Op andere momenten tellen jouw gedachten en meningen niet 
mee, de sessies vallen buiten alles wat de kinderen kennen.”  

Er wordt gezocht naar de mogelijkheid om maandelijks de school uit te gaan om een 
sessie van een dag in de natuur te doen. De vragen wat dit ‘onbekende terrein’ zou kunnen 
betekenen voor de kinderen en of er misschien een andere relatie tussen de kinderen en het 
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lab-team zou kunnen ontstaan zijn hierbij leidend. Door de duur, een hele schooldag, zou er 
meer rust en tijd zijn voor gedeelde ervaringen. Icc Mirjam legt dit als alternatieve optie aan 
de betrokken collega docenten en aan de kinderen voor. Hier wordt door beide groepen 
positief op gereageerd. 
 

Ontwikkeling lab: inzichten uit een veldexperiment 
Er wordt ingegaan op een aantal specifieke bevindingen uit veldexperiment 5 die in het kader 
van de ontwikkeling van het lab van belang zijn. Het betreft de verbeeldingsoefeningen die 
we ‘silly assignments’ (‘gekke’ opdrachten) noemen; ‘Maak een mislukte tekening’ en ‘Teken de 
binnenkant van je gezicht’ met het papier op het gezicht gehouden. Door de enthousiaste 
reacties en de zichtbare verwarring van de kinderen wordt besloten om in veldexperiment 6 
meer silly assignments te gaan doen om de verbeeldingskracht aan te spreken en dit ook met 
het filosoferen te gaan verbinden. 
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       Beeld 4 Opdracht: ‘Teken de binnenkant van je gezicht’ 
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4.2.3 Veldexperimenten 6, 7 & 8  
 

Veldexperiment 6 Filosoferen, verbeelden en silly assignments 

12-02-2015 
12.00-14.00 
Locatie: BB school 

Geen centrale vraag maar spel met woorden, beelden en kunst 
 
Opzet en werkvormen: 
Associatief spel met woord- en beeldkaarten (herhaling)  
Parallelsessie: 
-Verhalenmachine’ om ‘onzin-vragen’ te maken 
-Poëziecollages maken  
Filosoferen naar aanleiding van schilderijen 
Letterspel waarin je ‘onzin-woorden’ maakt van losse letters  
 

 

a. Het lab als educatieve ruimte; pedagogische en didactische aspecten 
Wat betreft de kunst gaat het in deze sessie om creatieve opdrachten en werkvormen die als 
‘silly assignments’ worden aangemerkt. Deze opdrachten hebben een spelachtige opzet, doen 
een appèl op het creatieve denken en maken en wekken zichtbaar betrokkenheid en 
enthousiasme bij de meeste kinderen.  
Bij het filosoferen hoeven de kinderen zich niet verplicht uit te spreken, ze worden hiertoe 
uitgenodigd, bijvoorbeeld door de ‘Verhalenmachine’63 in te zetten, dit wekt veel 
enthousiasme op. Deze werkvorm is een soort ‘kansspel’ waarmee kinderen door toevallige 
combinaties van woorden onzin-vragen vinden zoals “Kunnen raketten dansen?” om er 
vervolgens over te filosoferen. Een aantal kinderen (met name Jonas) smeekt om mee te 
mogen doen, andere kinderen (zoals Safouan) spreken zich voor het eerst uit in de groep. De 
bedoeling om door dit soort vragen het signaal te geven dat er geen goede of foute 
antwoorden zijn en het filosoferen zo tot een speelse activiteit te maken werkt goed uit. 
 

 
Beeld 5, 6 & 7 Werkvorm ‘De Verhalenmachine’ levert veel onzin-vragen op voor de filosofische dialoog 
 

Ook twee andere ‘silly assignments’ waarmee met taal wordt gespeeld wekken de creativiteit en 
enthousiaste betrokkenheid van de kinderen op. Bij de poëziecollage, een cut up techniek 
waarbij gedichten worden gemaakt met losse woorden uit tijdschriften, zien we de kinderen 
gretig spelen met taal waarbij door de contingente manier van maken ‘onzinnige’ gedichten 

                                                 
63 Een door kinderfilosofe Fabien ontwikkelde werkvorm voor de filosofische dialoog 
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ontstaan. De andere opdracht, het ‘Letterspel’64, een spel met taal waarbij met een 
willekeurige set losse letters niet-bestaande woorden gemaakt worden, leveren onzinwoorden 
en een onzintaal op waarmee door de meeste kinderen enthousiast en creatief gespeeld 
wordt. 

Bij het filosoferen naar aanleiding van afbeeldingen van schilderijen worden de 
kinderen geprikkeld om na te denken over kunst en de manier waarop zij hier zelf naar 
kijken. Ze moeten afbeeldingen van verschillende schilderijen op volgorde van ‘knap, 
fantasievol of meest echt’ leggen om vervolgens hun keuze te beargumenteren. Een aantal 
kinderen, Ervin, Anwer, Eva, Devika en Sabine gaan op een gemoedsvolle manier de dialoog 
hierover aan. Niet alle kinderen reageren hier even enthousiast op; de parallelgroep die eerder 
met de poëziecollage bezig was lijkt geen fut meer te hebben. 
 

b. Het lab als polyfonische ruimte: de stemmen 
In de silly assignment waarin willekeurige woordkaarten en beeldkaarten op speelse wijze ‘blind’ 
worden gecombineerd moeten kinderen op basis hiervan associatief tot een nieuw woord of 
een nieuwe term komen. Een aantal van hen maakt creatieve connecties: uit de combinatie 
van de woordkaart ‘botsauto’ en de beeldkaart van een ‘bal’ maken ze het woord ‘sloopkogel’ 
en uit de combinatie van het woord ‘verliefd’ en het beeld ‘wapen’ de term ‘gebroken hart’65.  

Bij het silly assignment ‘Letterspel’ maken de kinderen met losse letters onzinwoorden 
zoals ‘shriittseenn’ of ‘harxwegd’. Deze woorden worden vervolgens toebedeeld aan een 
zelfbedachte taal die ze bijvoorbeeld ‘slaappraat’66 noemen. Bij het filosoferen naar aanleiding 
van afbeeldingen van schilderijen inspireert het schilderij ‘Pier and Ocean’ van Mondriaan 
enkele kinderen tot het maken van verschillende associaties, zoals ‘doolhof’, ‘bewegende 
buizen’, ‘een plattegrond’, de wereld onder ons’, ‘de Onderwereld’.67 

 

                                                 
64 idem 
65 Uit videobeelden: ’12022015 beeldwoord associatiespel.mp4’ 
66 Uit videobeelden: ’12022015 letterspel.mp4’ 
67 Uit videobeelden: ’12022015 filosoferen bij schilderijen. mp4’ 
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Beeld 8 ‘Filosoferen naar aanleiding van Mondriaan’s Pier and Ocean’ (1915) 

 
Anwer noemt het schilderij ‘filosoferende kunst’. Een van de kinderen stelt dat een titel of 
naam een schilderij een andere betekenis geeft. De kinderen gaan geanimeerd in dialoog over 
kunst met eigen ervaringen als uitgangspunt.  

 
       Eva: “Alles wat je maakt is kunst”, eigenlijk moest mijn broertje  
       altijd zijn best doen maar uiteindelijk had hij iets ‘misvormds’ (…) een  
       soort van dino gemaakt, maar toch dacht ik: het is kunst (…) 
       omdat het uit hemzelf komt.” 
       Jonas: “Niet alles is kunst, soms kunnen dingen goor zijn…ik heb  
       bij Comedy Central gezien, bij Bob’s Burger ging dat meisje  
       allemaal konten tekenen van dieren.” 
 

Anwer denkt heel diep na, probeert onder woorden te brengen wat hij denkt: “Lelijke 
tekeningen of die niet zo mooi zijn, zijn geen kunst.”68  
 

c. Het lab en de schoolpraktijk 
Het is onrustig in de activiteitenruimte, de schoolomgeving is druk en lawaaierig. Over het 
geheel genomen wekken de opdrachten en werkvormen zoveel interesse en enthousiasme bij 
de kinderen dat de schoolomgeving in deze sessie een minder negatieve invloed lijkt te 
hebben dan de voorgaande keren. Wat betreft het Dalton-doel ‘reflecteren’ valt op dat er ‘als 
vanzelf’ wordt gereflecteerd door de kinderen. In overleg met de betrokken docenten wordt 

                                                 
68 Uit videobeelden:‘ 12022015 filosoferen bij schilderijen 2.mp4’ 
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besloten dat het lab eenmalig verplaatst wordt naar een natuurlijke omgeving, om te zien wat 
een andere context dan de schoolomgeving zou betekenen voor de betrokkenheid van de 
kinderen en voor de pedagogische relatie tussen het lab-team en de kinderen.  
 
 

Veldexperiment 7 
 

Filosoferen, verbeelden, natuur 

24-02-2015 
9.00-16.00 
Locatie: Onland bos 

Centrale vraag: wat is natuur en wat is niet natuur (meer)?  
 
Opzet en werkvormen  
Filosoferen met buitenopdracht: zoeken van dingen die natuur en geen 
natuur (meer) zijn 
Tweede buitenopdracht: 
- in duo’s om en om geblinddoekt de buitenomgeving betasten 
- een tekening maken van wat blind betast is 
- associëren op de tekeningen en naar aanleiding hiervan filosoferen 
Placemats met filosofische vragen roulerend in groepjes bespreken  
Gezamenlijke lunch en pannenkoeken bakken 
Middagprogramma: zelfgekozen buitenactiviteiten  
 

 

a. Het lab als educatieve ruimte; pedagogische en didactische aspecten  
In veldexperiment 7 moest de verandering naar een natuurlijke context voor de eerste keer 
plaatsvinden. In deze sessie wordt de relatie met de natuurlijke omgeving als uitgangspunt 
genomen, concreet betekent dit veel aandacht voor buitenopdrachten en tijd voor buiten 
spelen. Vanuit de inzet om de omgeving een grote rol te geven in de sessie wordt zowel de 
filosofische dialoog als creatieve opdrachten verbonden met een buitenopdracht. Wat betreft 
de dialoog zoeken kinderen voorbeelden van wat natuur en wat niet-natuur is in het bos en 
brengen dit naar binnen waar vervolgens zowel in duo’s als in de groep over gefilosofeerd 
wordt. Het enthousiasme voor de opdracht valt op. Gevonden dingen uit de natuur, zoals 
een uitgebroed ei, worden door de kinderen met rustige aandacht bekeken, betast en 
besproken. Opmerkelijk is dat zij ontspannen, bedachtzaam en geïnteresseerd deelnemen aan 
de dialoog, ze spreken vrijuit en luisteren naar elkaar.  
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                             Beeld 9 ‘Filosoferen bij opdracht: ‘Zoek dingen in het bos die natuur en  

die niet-natuur zijn’ 

 
Een van de creatieve opdrachten is gericht op het bewust verkennen van de omgeving en 
doet een appèl op het zintuigelijke en op de onderlinge verantwoordelijkheid van de 
kinderen. In deze opdracht leiden de kinderen elkaar geblinddoekt door het bos om daarna 
‘blind’ te tekenen wat ze gevoeld hebben. Sommigen doen dit op een serieuze zorgzame 
manier, anderen reageren lacherig en plagen de geblinddoekte. De opdracht is een silly 
assignment en zet de kinderen op het verkeerde been door een van hun zintuigen uit te 
schakelen en wordt met erg veel plezier gedaan.  

Het is opvallend hoe de kinderen genieten van de gezamenlijke lunch waarbij ze 
samen aan een tafel zitten. Ze blijven lang zitten praten, terwijl Zayd en Hamza gezamenlijk 
pannenkoeken bakken voor iedereen. Icc Mirjam geeft aan dat het samen eten aan een tafel 
in niet alle gezinnen vanzelfsprekend is. 
In de middag zijn de kinderen vrij om zelf buitenactiviteiten te kiezen. Een aantal jongens 
gaan serieus en geconcentreerd aan de slag met het klieven van hout, geholpen door een 
externe begeleider.  
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             Beeld 10 ‘Zelf houthakken met de activiteitenbegeleider’ 

 
Verder wordt er tijdens het vrij spelen in het bos vredig samengespeeld; het valt icc Mirjam 
met name op dat er gedurende de hele dag geen conflicten zijn. De kinderen gaan zelf op 
ontdekkingstocht in het bos. 
 

b. Het lab als polyfonische ruimte: de stemmen 
Aan het begin van de dag, tijdens de filosofische dialoog, ontstaat vanuit de vraag wat natuur 
is en wat geen natuur is vanuit de kinderen een gesprek over milieuvervuiling waar zij de 
mens verantwoordelijk voor stellen. Eva begint hiermee, Zayd, Soraya en Devika vallen haar 
bij. In wat lijkt op sociaal-wenselijke uitspraken is herkenbaar wat kinderen hierover op 
school, thuis en in de media geleerd hebben. Een paar kinderen doen uitingen die als 
gemoedsvol aangemerkt kunnen worden; enkele voorbeelden geven deze een anekdotische 
kwaliteit. De blinddoekoefening leidt tot een aantal abstracte vrije krabbels die uitnodigen tot 
het maken van associaties en het geven van titels. Sommige kinderen bedenken evocatieve 
titels als ‘De doorzichtige koelkast’ (Walid) en ‘Poseidon’s Spijker’(Anwer).69 Tijdens de 
blinddoekoefening geven de kinderen in hun handelen blijk van een wisselende 
verantwoordelijkheid voor elkaar.  
 

c. Het lab en de schoolpraktijk 
Nu het lab verplaatst is naar een andere locatie, in het bos, is de invloed die de 
schoolomgeving heeft op de kinderen goed waarneembaar. In de natuur valt op hoeveel 
meer rust en interesse er is dan tijdens de sessie in de school. Wat ook opvalt is dat op deze 
plek buiten de school niet kan worden onderscheiden welke kinderen in de optiek van de 

                                                 
69 Uit videobeelden: ‘24022015 titels geven.mp4’ en ‘24022015 titels geven 2.mp4’ 
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school ‘gedragsproblemen’ hebben. We zien geen kinderen die op een negatieve manier 
aandacht opeisen of die in conflict gaan met anderen, ook niet tijdens de vrije invulling in de 
middag. Dit zorgt bij leerkracht icc Mirjam voor een ander perspectief op de haar bekende 
kinderen.   

Zij observeert een andere groepsdynamiek dan binnen de school. Kinderen die daar 
niet met elkaar omgaan of buiten de groep staan doen hier wel dingen samen. Wat betreft de 
aansluiting op de Daltondoelen van de school zien we in deze sessie met name de doelen 
'Samenwerken’ en ‘Zelfstandigheid’. Kinderen doen de opdrachten in duo’s of in kleine 
groepjes, sommigen bakken samen pannenkoeken.  

Verrassend is dat er op deze buitenschoolse locatie als neveneffect 
ouderbetrokkenheid ontstaat, omdat enkele ouders het transport van de kinderen naar het 
bos verzorgen. De betrokkenheid van ouders is een aandachtspunt van de school. Deze is 
niet vanzelfsprekend, terwijl de school zeer gericht is op de wijk omdat, zoals directeur Wally 
het in het eerste interview zei, ‘het goed gaat op school als het goed gaat op straat’.70  
 
 

Veldexperiment 8 Filosoferen, verbeelden en zintuigen 

05-03-2015 
12.00-14.00. 
Locatie: BB school 
 

 
 

Geen centrale vraag maar thema: ‘Ontelbaar’ 
 
Opzet en werkvormen 
Associatief spel met woord- en beeldkaarten (herhaling) over ervaringen in 
het bos 
Filosofische dialoog rond het thema ‘Ontelbaar’ met gebruik van voorwerpen  
Grabbelton met filosofische vragen en filosofische doorvraagkaarten  
Dramaoefening; maak geluiden van regen rond thema ‘Ontelbaar’ 
Roulerende placemats met filosofische vragen (herhaling) 
Tekenopdracht rond thema ‘Ontelbaar’ 
Stop motion filmpjes maken rond thema ‘Ontelbaar’  

 

a. Het lab als educatieve ruimte; pedagogische en didactische aspecten 
In veldexperiment 8 zijn we weer terug in de school. Omdat opvallend is hoe de natuurlijke 
omgeving aanleiding had gegeven tot meer zintuigelijke en op de omgeving georiënteerde 
opdrachten en door de positieve reacties van de kinderen, wordt hier gezocht naar het delen 
van ervaringen en naar een meer zintuigelijke benadering van het filosoferen. Wat betreft het 
eerste komt het associatieve spel waarmee wordt teruggekeken op de ervaring in het bos niet 
tot leven; kinderen worden er niet door geïnspireerd om uitspraken te doen. Wat betreft het 
brengen van meer zintuigelijkheid in de dialoog en in de creatieve opdrachten worden met 
name voorwerpen en fysieke beweging ingezet. In de filosofische dialoog gaat het om 
voorwerpen als schelpjes en zandkorrels die worden gebruikt om het thema ‘ontelbaar’ te 
verkennen. De kinderen zijn erg enthousiast en buitelen over elkaar heen om de dingen aan 
te raken. Dit vuurt een dialoog aan waarin zij bewogen reageren op vragen als ‘of schelpjes 

                                                 
70 ‘Interview met directeur Wally’ (11-12-2014) 
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en zandkorrels geteld kunnen worden’ en ‘of er meer zandkorrels of sterren zijn’. Er komen 
verschillende gezichtspunten naar voren. De kinderen zijn zo betrokken dat er gedurende de 
dialoog ook gesprekken onderling plaatsvinden, los van de kinderfilosofe. 

Bij de verkenning van het thema ‘Ontelbaar’ wordt ook fysieke beweging ingezet. In 
de dramaoefening worden kinderen uitgenodigd door de kinderfilosofe om mee te doen met 
het maken van ‘ontelbare regengeluiden’ door te schuiven, met hun voeten te stampen en in 
hun handen te wrijven. Dit doen zij met erg veel plezier; enkele kinderen springen van 
enthousiasme op tijdens de oefening71. Bij de introductie van de filosofische 
doorvraagkaartjes zijn de kinderen ook gretig om mee te doen. Als de kinderfilosofe vraagt 
wie er als eerste een vraag wil stellen roepen de kinderen door elkaar.  

Het gezamenlijk lunchen wordt meegenomen naar de sessies in de school omdat dit 
zoveel positieve respons opleverde in het bos. 
 

b. Het lab als polyfonische ruimte; de stemmen 
Tijdens de oefening waarin de kinderen woord-beeldassociaties maken die te maken hebben 
met de sessie in het bos valt in een gesprek tussen twee kinderen een gemoedsvolle uitspraak 
op, Zayd (tegen Emir): “Weet je hoe leuk het daar was? Het leek wel vakantie.” Verder 
beginnen kinderen voorzichtig wat eigenaarschap te tonen. Soraya en Emina verzinnen naar 
aanleiding van een vraag van icc Mirjam een eigen opdracht op basis van de eerdere 
poëziecollage-opdracht. 
 

Emina: “Wij wouden het een beetje veranderen door nieuwe dingen…” 
Soraya: “…leukere dingen.”  
Emina: “…erbij te verzinnen.” 
Soraya: “We gaan een woordcollage maken.”  
Emina: “Je gaat uit een tijdschrift of krant leuke woorden of zinnen uitzoeken,  
eerst ga je een gevoel uitzoeken en dan ga je allemaal woorden en zinnen  
die ermee te maken hebben opplakken en dan ga je er eigenlijk over filosoferen,  
dus er een verhaal bij bedenken.”72 

 
Bij het nadenken over de vraag of kinderen hetzelfde gevoel krijgen bij een beeld van een 
kampvuur als bij het woord kampvuur is er sprake van conceptuele verbeeldingskracht. 
 

Anwer: “Bij een woord smacht je naar het ding zelf en als het echt is dan hoef je er 
niet meer zoveel meer naar te smachten. (…) Het beeld van het kampvuur is echter. 
Met een beeld hoef je niet te smachten naar het echte ding, met een woord smacht je 
ernaar.” 

 
Na een bedeesd begin waarin de kinderen met een zachte stem spreken of stil zijn doen ze 
enthousiast mee aan een drama-oefening waarin ze met hun vingers, handen en voeten een 

                                                 
71 Uit videobeelden: ‘05032015 regenoefening.mp4filosofielab04.mp4’ 
72 Uit videobeelden: ‘05032015 eigen opdracht poeziecollage.mp4’  
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variëteit aan harde en zachte ‘ontelbare regengeluiden’ maken. Jonas maakt een eigen 
associatie bij de verschillende ‘regengeluiden’: “Verschillende culturen en verschillende 
reacties.” Bij de tekenopdracht rond het thema ‘Ontelbaar’ maken de kinderen eigen 
associaties.  
 

 
Beeld 11,12 & 13 Uitkomsten van de opdracht ‘Teken iets wat ‘ontelbaar is’: gras, haren en sterren  

 

c. Het lab en de schoolpraktijk 
De kinderen lijken aan het begin van de sessie te moeten wennen aan de schoolomgeving, 
het valt weer op hoe onrustig en lawaaierig het in de school is. Er komen regelmatig andere 
kinderen binnenlopen tijdens de sessies, dit werkt verstorend. Wat betreft de Daltondoelen 
komen ‘Reflectie’, in de zin van gezamenlijk terugkijken naar de vorige sessie en 
‘Samenwerken’ in een gezamenlijke dialoog naar voren.  
 

4.2.4 Tweede tussentijdse reflectiebespreking en inzichten uit een 
veldexperiment 

 
Tussen veldexperiment 8 en 10 vond een reflectiebespreking plaats met leden van het lab-
team: icc Mirjam, kinderfilosofe Fabien en onderzoeker.73  Hierin kwamen met name de 
pedagogische en didactische aspecten die van belang waren in de ontwikkeling van het lab 
aan bod en de manier waarop de ‘schoolcultuur’ in het lab doorwerkt. Daarnaast werden in 
deze periode op basis van veldexperiment 9 enkele inzichten geformuleerd die van belang 
werden geacht voor de ontwikkeling van het lab. 
 

Pedagogische en didactische aspecten en de ‘schoolcultuur’ 
In dit vierde evaluatiegesprek komen er een aantal belangrijke vragen aan bod naar aanleiding 
van de afgelopen periode. Dit betreft hoe de kinderen meer ‘eigenaar’ kunnen worden van 
het lab, omdat we hebben gezien dat sommige kinderen hieraan toe zijn. Het gaat daarnaast 
over de vraag hoe we de omgeving een goede rol kunnen laten spelen, door de positieve 
bevindingen in de natuur. Vervolgens is er de vraag wat de kracht is van de silly assignments 
omdat de respons hierop zo positief is en tenslotte, of en welke vaardigheden de kinderen 
nodig hebben in het lab, een vraag die in een eerdere reflectiebijeenkomst ook gesteld is.  

Wat betreft het eigenaarschap van de kinderen wordt gedacht aan hen zelf 
oefeningen laten leiden bij aanvang van de sessies. Er is hierin een beweging vanuit de 

                                                 
73 Reflectiebespreking (15-03-2015)  
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kinderen zichtbaar; twee kinderen hebben op eigen initiatief een oefening uit het kunst- & 

filosofielab genomen (de poëziecollages) en dit naar eigen inzicht veranderd. Ze hebben hun 
klasgenoten eerst een collage laten maken en er vervolgens filosofische doorvraagkaartjes op 
losgelaten. Aangaande de invloed van de omgeving wordt geconstateerd dat de meeste focus, 
verdieping en plezier werden gezien tijdens de sessie in het bos; de afwisseling tussen de 
binnenruimte en de buitenruimte van het bos gaf een goede dynamiek.  

De kracht van de silly assignments is volgens icc Mirjam het ‘spelkarakter’ van dit 
soort opdrachten: “Alles wat een hoog spelletjesgehalte heeft wordt gewaardeerd.” Verder 
lijkt het onzingehalte van deze opdrachten op een veilige manier ontregelend te zijn 
waardoor er ruimte komt voor authentieke reacties en creatieve expressie van kinderen.  

De vraag welke vaardigheden nodig zouden zijn om deel te nemen aan het lab, is in 
zekere zin beantwoord in veldexperiment 8. Kinderen kregen hier een eigen set van 
filosofische doorvraagkaartjes als ‘gereedschap’ voor het voeren van een filosofische dialoog. 
De reden waarom deze oefening zoveel enthousiaste respons liet zien van de betrokken 
kinderen wordt door het lab-team verschillend geduid. Icc Mirjam: “Je kadert iets in en 
daardoor wordt het een spel”, filmmaker Pieter: “De filosofische doorvraagkaartjes geven 
een besef van wat filosoferen is”, kinderfilosofe Fabien: “Het is een vorm van modelling.”  

Wat betreft de ‘schoolcultuur’ geeft icc Mirjam aan dat de kinderen op school slecht 
naar elkaar luisteren, wat ook naar voren komt bij het doorvragen in de filosofische dialoog. 
Ze stelt dat er op school geen cultuur is van nadenken en doorvragen omdat het onderwijs 
daar niet op is ingericht. Ze geeft verder in meer algemene zin aan dat moeite met fantasie en 
verbeelding een rol spelen bij de geringe respons van kinderen. 
 

Ontwikkeling lab: inzichten uit een veldexperiment 
Er wordt ingegaan op een aantal specifieke bevindingen uit veldexperiment 9 die in het kader 
van de ontwikkeling van het lab van belang zijn. Het betreft een dubbele silly assignment 
waarbij kinderen eerst met gesloten ogen dansend uitbeelden wat zij horen in de muziek om 
vervolgens op de grond liggend, weer met gesloten ogen, de beelden te tekenen die ze in de 
muziek horen. Er wordt geconstateerd dat de meeste kinderen eerst in verwarring waren, en 
dat enkelen van hen met overgave opgingen in op de opdracht. Dit laatste was vooral het 
geval bij het tekenen. De opdracht deed een appèl op het fysieke en zintuigelijke; op 
bewegen en luisteren. Er wordt besloten om deze opdrachten te herhalen tijdens 
veldexperiment 10.  
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Beeld 14 Opdracht ‘Teken op muziek met de ogen dicht’ 
 

4.2.5 Veldexperiment 10 
 
Veldexperiment 10 Verbeelden en silly assignments 

09-04-2015 
12.00-14.00 
Locatie: BB school 

Geen centrale vraag want geen filosofie. Herhaling van 
verbeeldingsoefeningen en animatiefilm-technieken  
 
Opzet en werkvormen 
Beginritueel: buitenspelen, samen aan tafel lunchen, rust 
Verbeeldingsopdrachten: 
-muzikale opdracht: blind dansend en bewegend uitdrukking geven aan 
beelden in muziek 
-tekenopdracht: blind maken van een tekening op muziek  
-Woorden & Beelden associatiespel: collagegedicht maken met de blind 
gemaakte tekeningen en de titels die daaraan zijn toegekend  
Animatiefilmtechnieken uitproberen 
 

 

a. Het lab als educatieve ruimte; pedagogische en didactische aspecten 
Er ontstaat op een organische manier een keten van verbeeldingsoefeningen waarbij de ene 
opdracht doorloopt in de andere. Vanuit een zintuigelijk en fysiek georënteerde 
muziekopdracht waarbij de kinderen dansen en tekenen op muziek met de ogen dicht, 
komen beelden en woorden voort waar de kinderen vervolgens een collage-gedicht van 
maken. Dit zorgt voor een ‘flow’ in de sessie, waarin de kinderen meegaan. Sommige kinderen 
vinden met name de dansopdracht ongemakkelijk, andere, zoals Anwer, trekt zich niets aan 
van reacties van de kinderen om hem heen; hun lawaai of lachen weerhouden hem niet om 
zich te uiten. 

Een associatiespel waarin de kinderen in groepsverband met woorden en beelden 
nieuwe woorden maken roept veel betrokkenheid op. De kinderen zijn zo gretig om mee te 
doen dat ze zelf een spelletje bedenken om te beslissen wie aan de beurt is; wie als eerste 
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staat mag iets ophangen. Hierover ontstaat een conflict, dit lijkt belangrijker te zijn dan het 
kiezen voor combinaties van beelden en woorden. 

 

 
Beeld 15 Emotionele reacties bij de opdracht ‘Maak beeld- en woordassociaties’  

 

b. Het lab als polyfonische ruimte: de stemmen 
Bij de muziekopdracht waarin dansend wordt uitgebeeld welke beelden er in een muziekstuk 
zitten, geven enkele kinderen, zoals Anwer, in hun bewegingen blijk van creatieve 
expressiviteit en overgave aan de muziek.74 Bij het tweede deel van de muzikale opdracht, 
waarbij met de ogen dicht wordt getekend op muziek, verliezen sommige kinderen, zoals met 
name Zayd en Safouan, zichzelf in de creatieve handeling en tekenen vrijuit.  
 

 
           Beeld 16& 17 Opdracht ‘Teken op muziek met de ogen dicht’ 

 

                                                 
74 Uit videobeelden: ‘09042015 muziektekenen.mp4’ 
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Een van de kinderen lijkt zo gefascineerd te zijn dat hij na de tekenopdracht zijn tekening 
bekijkt, eraan ruikt en deze bevoelt, hij lijkt zich hierbij niet te schamen voor de andere 
kinderen in de groep.75 
 

     
Beeld 18& 19 Zintuigelijke verkenning na de opdracht ‘Teken op muziek met de ogen dicht’ 

 
De met de ogen dicht gemaakte tekeningen en de titels die de kinderen er associatief aan 
geven worden samengevoegd aan een waslijn, waardoor een collagegedicht ontstaat waarin 
met taal wordt gespeeld. Dit gedicht wordt afrondend door icc Mirjam voorgedragen. “Sterke 
oorlog- rubberen oorlog- houterig- boos boos boos metaal- machtige wollen woede- mooi talent- ruwe opera- 
machtig koor- gevaarlijk orkest- nylon orkest- woeste woede- kwaad.”  
 

 
Beeld 20 Opdracht: ‘Teken op muziek met de ogen dicht’, ‘beeldgedichten’ maken 

 

                                                 
75 Uit videobeelden: ‘09052015 muziektekenen.mp4’ 
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Op twee momenten nemen kinderen uit eigen beweging een zekere verantwoordelijkheid 
voor de groep en voor een individuele ander. Eerst nemen Safouan en Emina het initiatief 
om een steen, papier, schaar spel in te zetten als er kleine conflicten ontstaan over wie als 
eerste mag meedoen aan de woord-beeldassociaties. Daarna geeft Devika blijk van een 
positief bevestigende houding als zij spontaan haar waardering voor de tekening van Sabine 
toont.76 
 

 
Beeld 21 Een spontane blijk van waardering voor elkaars tekening 

 

c. Het lab en de schoolpraktijk 
Om de overgang van de schoolse situatie naar die van het lab te maken gaan de kinderen bij 
aanvang van de sessie eerst een kwartier buitenspelen. Opvallend is dat ondanks de onrust in 
de school veel betrokkenheid en ook fascinatie wordt gezien tijdens deze sessie. Wat betreft 
de Daltondoelen biedt de sessie weinig aanknopingspunten. 
 

4.2.6 Derde serie tussentijdse reflectiebesprekingen en inzichten uit 
veldexperimenten 

 
In de periode tussen veldexperiment 10 en 13 vonden twee reflectiebesprekingen plaats 
waarbij icc Mirjam en de onderzoeker aanwezig waren.77 Er werd hier met name gesproken 
over de pedagogische en didactische aspecten die in het kader van de ontwikkeling van het 

                                                 
76 Uit videobeelden: ‘09052015 muziektekenen.mp4’ 
77 Reflectiebesprekingen (16-04-2015/ 23-04-2015) 
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lab van belang waren. Daarnaast werden in deze periode op basis van veldexperiment 11 en 
12 enkele inzichten geformuleerd die van belang werden geacht voor de ontwikkeling van het 
lab. 
 

Pedagogische en didactische aspecten 
In het begin van deze periode is er tijdens de eerste 10 veldexperimenten wel impliciete, maar 
weinig tot geen expliciete aandacht gegeven aan de subject-subject relatie tussen begeleiders 
en kinderen. Het lab-team heeft de kinderen steeds uitgenodigd om zich vrij uit te spreken en 
te handelen en in dialoog te gaan, maar er is niet geëxpliciteerd waar het onderzoek over gaat. 
Icc Mirjam stelt kritische vragen over de pedagogische relatie tussen het lab-team en de 
kinderen.  
 

Icc Mirjam: “Heeft het lab-team zich in de voorgaande periode persoonlijk  
voorgesteld aan de kinderen?” “Is er toelichting gegeven over de reden  
om kunst en filosofie te komen doen op deze school?” “Is er verteld over het  
onderzoek en zijn de kinderen uitgenodigd om de rol van co-onderzoeker te 
vervullen?”  

 
Dit zijn belangrijke vragen, omdat we, zoals icc Mirjam het stelt in onze huidige benadering 
van de kinderen ”...niet echt een mens voor hen zijn omdat ze niets van ons weten.” Het 
wordt ons duidelijk dat we op deze manier geen recht doen aan het actieonderzoek en aan de 
doelstelling om ruimte te geven aan de vrije stemmen van kinderen in het kader van 
subjectificatie. We beseffen, dat ons pedagogische handelen veel meer relationeel van aard 
moet zijn en besluiten om de kinderen in het volgende veldexperiment te vertellen waar het 
onderzoek over gaat en hen uit te nodigen om er actief aan deel te nemen.  

De kritische vragen geven richting aan de volgende fase waarin activering tot 
zelfstandig handelen van de kinderen een belangrijke doelstelling is. Kinderen moeten meer 
‘eigenaarschap’ gaan ervaren, zodat er ruimte komt voor hun vrijheid, creativiteit en 
verantwoordelijkheid. We denken dat hier meer ruimte voor ontstaat door hen een deel van 
de opdrachten te laten leiden en een eigen invulling te laten geven en door hier werkvormen 
en materialen voor aan te bieden. 
 

Ontwikkeling lab: enkele inzichten uit veldexperimenten  
Er wordt ingegaan op een aantal specifieke bevindingen uit veldexperiment 11 en 1278 die in 
het kader van de ontwikkeling van het lab van belang zijn. Wat betreft veldexperiment 11 
wordt geconstateerd dat een aantal kinderen door het zelf leiding geven aan muzikale 
oefeningen bewust lijkt te hebben ervaren wat het betekent om verantwoordelijkheid te 
nemen. In reflectie hierop wisten enkelen aan te geven op welke manier dit moeilijk was. Het 
inzetten van een eigen set van ‘filosofische doorvraagkaartjes’ lijkt een goed hulpmiddel te 
zijn voor de kinderen om zelf te kunnen filosoferen in kleine groepen.  

                                                 
78 Veldexperiment 11 (23-04-2015) en veldexperiment 12 (21-05-2015) 
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Verder is opgevallen dat Jonas, een van de kinderen, in reactie op het appèl om als 
‘co-onderzoeker’ mee te doen in het logboek schreef dat ‘Als je gevraagd wordt naar je 
mening moet je niet zeggen: hetzelfde als de vorige, maar je eigen stem laten horen’.  

Ook in veldexperiment 12 werden kinderen uitgenodigd om een oefening te leiden 
en daaraan zelf dingen toe te voegen. Er was hier en daar een zoekende, creatieve stem waar 
te nemen zoals waar Jonas probeerde een vraag te beantwoorden door met zijn ogen tekens 
te geven maar verder bleef het vrij ‘stil’. 

In het zoeken naar wat ruimte en een impuls zou kunnen geven aan de authentieke 
en creatieve stemmen van kinderen ontstond tijdens deze sessie een zeker bewustzijn van de 
‘grenzen van de taal’. De aanleiding was een door de kinderfilosofe geintroduceerde silly 
assignment, het ‘filosoferen met een bloemkool’, een klassieke oefening uit het domein van de 
kinderfilosofie. Het gaat hier om het ‘omsingelen’ van een echte bloemkool met filosofische 
vragen. Dit wekte veel enthousiasme bij de kinderen en deed een appèl op hun 
verbeeldingskracht. De oefening riep vragen op als hoe het is om een bloemkool te zijn en of 
er een ‘bloemkool-taal’ bestaat.  

Hierdoor werd een nieuwe vraag opgeworpen, namelijk of er een taal is waarmee je 
met bomen kunt spreken en ontstond er een besef bij de kinderen en bij leden van het lab-
team van wat het zou betekenen om te communiceren met dingen die niet kunnen 
terugpraten. Bij mij als onderzoeker rees het vermoeden dat dit raakt aan de vraag hoe je 
vanuit een dialogische houding in de wereld kunt zijn, omdat dit om meer gaat dan alleen een 
verbale dialoog. Er werd besloten om hier een vervolg aan te geven en om daarnaast enkele 
oefeningen van veldexperiment 12 en 13 te gaan herhalen. Om ruimte te geven aan de 
authentieke en creatieve stemmen zouden meerdere silly assignments worden ingezet; voor het 
bieden van ruimte voor de verantwoordelijke stem gingen we door met door kinderen 
geleide opdrachten. 
 

4.2.7 Veldexperiment 13 & 14 
 

Veldexperiment 
13 

Zelf filosoferen en silly assignments 

04-06-2015 
12.00-14.00 
Locatie BB school. 

Geen centrale vraag, maar thema: ‘Goede en Slechte regels’ 
 
Opzet en werkvormen 
Vaste rituelen: buitenspelen, samen aan tafel lunchen, rust 
Twee muzikale oefeningen: met de ogen dicht dansen en tekenen (herhaling) 
Woord-beeldassociaties olv kinderen (herhaling) 
Filosoferen met doorvraagkaartjes olv kinderen 
Silly assignment: opdracht waarin kinderen bewust (on-)geschreven regels 
moeten overtreden tijdens de filosofische dialoog 
Filosofische dialoog over slechte en goede regels op school olv kinderen 
Grabbelton met vragen over regels, lopend te beantwoorden 

 
 
 



103 

 

a. Het lab als educatieve ruimte: pedagogische en didactische aspecten 
De verbeeldingsoefeningen met de ogen dicht dansen en tekenen op muziek en het woord-
beeldassociatiespel worden door twee kinderen geleid. Bij het filosoferen in kleine groepen 
met eigen bedachte filosofische vragen in een grabbelton, maken kinderen actief gebruik van 
de filosofische doorvraagkaartjes en worden uit eigen beweging argumenten gegeven. 
Kinderen lijken geinteresseerd, ook de stillere kinderen doen mee.  

De silly assignment die wordt ingezet tijdens de filosofische dialoog betreft een 
dramaoefening waarbij ieder kind een opdracht krijgt om ontregelend te spreken of te 
handelen (schreeuwen of hard hoesten of met de rug naar de groep toe zitten...) en 
‘ongewenst en gewenst gedrag’ uit te spelen (onbeleefd of verdrietig of geschokt of blij…). 
De kinderen zijn eerst wat verward en laten vervolgens een uitgelaten soort plezier zien. 
Sommige kinderen springen op en neer in hun enthousiasme om mee te mogen doen.  

De filosofische dialoog over ‘slechte’ en ‘goede’ regels op school die daarna door de 
kinderen in kleine groepjes wordt gevoerd, leidt incidenteel tot botsingen. Aan het eind van 
de sessie neemt Soraya het initiatief om zelf een dramaoefening te bedenken waarmee 
iedereen op theatrale manier afscheid neemt. Dit leidt tot enthousiaste reacties bij de andere 
kinderen. 

 

b. Het lab als polyfonische ruimte; de stemmen 
Devika, Eva, Sabine en Dalila nemen de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de 
muziekoefening en de woord-beeldassociaties aan het begin van de sessie. Tijdens de 
muziekoefening met de ogen dicht geven een paar kinderen op een sterke manier uitdrukking 
aan beelden die zij in de muziek ervaren. Een aantal kinderen kan zich hier niet aan 
overgeven en lachen om andere kinderen die dit wel doen. Bij de laatsten zien we veel 
expressiviteit in hun bewegingen en lijkt er sprake te zijn van verrukking en een zonder 
schaamte opgaan in de handeling.79 
    

             
 

                                                 
79 Uit videobeelden: ‘04062015anwerdanst.mp4’ 
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Beeld 22, 23, 24 & 25 Opdracht ‘Beeld met de ogen dicht muziek uit’  
 
De oefening om slechte regels te bedenken die op school gelden vinden de kinderen in eerste 
instantie moeilijk. Icc Mirjam observeert dit en geeft aan dat dit mogelijk samenhangt met 
het feit ‘dat er op school niet veel regels zijn’. Enkele kinderen komen met ‘sociaal 
ongewenste’, gemoedsvolle uitspraken. Safouan: “Een domme regel is dat je geen kinderen 
mag slaan.” Hamza reageert boos op hem: “Wat een domme regel, geef een reden dan!” 
Safouan komt hier meerdere keren op terug en geeft aan dat het gaat om een situatie waarin 
je gepest wordt en er een grens gesteld moet worden.  

Op initiatief van Soraya wordt een afsluiting van de sessie bedacht waarbij de 
kinderen op een zelfbedachte, dramatisch-emotionele manier afscheid nemen; met veel 
plezier gaan ze rennend, struikelend of dansend weg.  
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c. Het lab en de schoolpraktijk 
Bij aanvang van de sessie is de situatie chaotisch omdat een aantal collega-leerkrachten 
andere plannen heeft. Een van hen heeft de activiteitenruimte waarin de sessies plaatsvinden 
in gebruik voor een eigen activiteit, een ander roept een paar kinderen weg uit de sessie 
omdat ze naar een spreekbeurt moeten luisteren. De sessie vindt daarom buiten plaats, waar 
het lawaai van de school nog steeds storend is maar de kinderen desondanks betrokkenheid 
tonen bij de opdrachten en oefeningen.  
De intern begeleidster komt langs en biedt zich aan om deel te nemen aan de 
klankbordgroep. Zij ziet een ‘metamorfose van betrokkenheid’ bij sommige kinderen, met 
name bij Safouan en Anton.  
 

Veldexperiment 
14 

Filosoferen, animatiefilm en natuur 

27-06-2015 
9.00-14.00 
Locatie: Onland 
bos 

Centrale vraag: Wat is ‘echte’ natuur en wat is geen ‘echte’ natuur (meer)?  
 
Opzet en werkvormen 
Spelen in het bos 
Filosofische dialoog nav voorwerpen 
Animatiefilms maken rond filosofische vragen 
Middagprogramma: vrijspelen in het bos 
 

 

a. Het lab als educatieve ruimte: pedagogische en didactische aspecten 
Omdat in veldexperiment 7 was gebleken hoe positief de invloed van de natuurlijke 
omgeving is op de betrokkenheid van de kinderen en omdat de situatie op school nog steeds 
als verstorend wordt ervaren voor het kwetsbare ontwikkelproces van het lab, wordt na 
overleg met de directie, leerkrachten en de ouders van de betrokken kinderen besloten dat 
het lab na de zomervakantie gedurende twee jaar in het bos gesitueerd zal worden. In 
veldexperiment 14 wordt hierop een voorschot genomen. 

Tijdens dit veldexperiment in het bos is de verhouding tussen begeleiders van het 
lab-team en de kinderen ontspannen. Opmerkelijk is dat de kinderen ons bij de voornaam 
noemen terwijl dit op school niet het geval is. Een aantal kinderen voelt zich ook vrij om 
vrijmoedig en ‘afwijkend’ te handelen. Tijdens de filosofische dialoog pakt Jonas spontaan 
een tuinkabouter op schoot en zet een schelp aan zijn oor om ‘naar de zee te luisteren’.  

Aan het begin van de filosofische dialoog worden diverse voorwerpen zoals een 
veer, een pot zand, een cactus en een kamelenbotketting gebruikt om het onderwerp 
zintuigelijk te benaderen. De kinderen reageren hier meteen enthousiast op en willen aan 
alles voelen.  
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Beeld 26 Zintuigelijk appèl tijdens de filosofische dialoog: een kamelenbotketting voelen 

 
Ervin pakt geïnteresseerd een veertje uit de doos: “Hier kun je een stuk afsnijden en dan inkt 
erin doen om mee te schrijven. Dat wil ik proberen.” Jonas is nieuwsgierig geworden door de 
glazen pot met zand: “Kunnen we straks niet een vuurtje maken en het uitproberen, met 
zand en vuur glas maken?” Door de voorwerpen is de interesse in het onderwerp, de vraag 
wat ‘echte’ en wat ‘onechte’ natuur is, gewekt en ontstaat er in tweede instantie een 
onderlinge dialoog, zonder dat de kinderfilosofe hier sturend in is.  
Er is verder veel tijd voor het maken van de animatiefilmpjes ingeruimd; de kinderen zijn er 
zo enthousiast mee bezig dat ze haast niet kunnen stoppen. 
 

b. Het lab als polyfonische ruimte; de stemmen 
In de filosofische dialoog komen verschillende perspectieven naar voren maar is er 
incidenteel ook een indruk dat ‘de ander’ aanwezig is in een interne dialoog. Safouan (zacht 
tegen zichzelf): “…en als er oranje komt, dan komt Jonas weer: waarom niet zwart?” Er 
ontstaat rond de vraag “of de mens natuur is of niet” een geanimeerde dialoog tussen de 
kinderen waarbij volgens icc Mirjam de verschillen tussen kinderen die gelovig zijn (katholiek 
of moslim) en die niet gelovig zijn meespelen. Ze stellen voor het eerst helemaal uit zichzelf 
vragen bij elkaars uitspraken.  
 

Eva: “Ja de mens is ook natuur want er zijn mensen die geloven dat  
wij van God komen en sommigen ook van de apen en dat is wel weer natuur.”  
Jonas: “Maar als wij van de apen komen, waarom zijn de apen dan zelf geen 
mensen?” 
Devika: “Wij zijn apen die rechtop lopen.”  
Hamza: “Ja maar dan is een aap ook een mens.” 
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De kinderen beginnen steeds meer onderling door elkaar heen te praten en doen op een 
gemoedsvolle manier uitspraken. 
 

Hamza: “Maar je kunt toch niet praten met een aap?” 
Jonas: “Maar waarom kan een aap dan niet praten?” 
Eva: “We zijn gewoon meer rechtop gaan lopen en wij hebben hersenen.” 
Jonas: “Ja maar waarom kan je dan niet praten met een aap?” 
Eva: “Jij gelooft dat God in zijn vingers heeft geknipt en er komen  
twee mensen uit?”  
Hamza: “Nee, alleen God creëert het zaadje in je buik.”  
Jonas: “Maar kunnen we dan niet met apen praten?(...) We zijn veel meer  
rechtop gaan lopen, we hebben hersenen, we moeten dan wel leren praten  
met apen, dat moet dan wel kunnen.”  
Safouan: “Oe aa.”80  

 
Op de vraag of bomen muziek kunnen maken antwoorden kinderen in woorden, gebaren en 
klanken. Ervin: “Als we de zingvogel en de boom in elkaar mixen wordt het een soort 
levende boom die kan bewegen en die kan zingen.” Safouan geeft antwoord door 
bewegingen van de takken na te doen en geluiden te maken.81 

In de stop motion animatiefilmpjes die kinderen maken over filosofische vragen rond 
het thema ’natuur’ zien we verbeeldingsrijke uitingen. 
 

c. Het lab en de schoolpraktijk 
Door de verplaatsing van het lab naar het bos ontstaat er een ouderbetrokkenheid die er 
volgens icc Mirjam op school veel minder is. Ouders stellen zich beschikbaar voor het 
vervoer van de kinderen en nemen deel aan een Whatsapp-groep. Een aantal andere ouders 
heeft moeite met de deelname van de kinderen aan het lab omdat hun kinderen beneden 
verwachting hebben gescoord op de tussentijdse CITO toets van groep 7. Omdat het lab 
onder schooltijd plaatsvindt blijven deze kinderen deelnemen, dit wordt door de directeur 
beslist. De leerkracht van groep 7 komt op haar vrije dag uit eigen beweging observeren en 
ziet een groot verschil met hoe de kinderen op school zijn.  
 
 

4.3     Analyse van de eerste cyclus van veldexperimenten 

 
In deze eerste fase van het veldonderzoek werd gekeken naar de ontwikkelambitie en de 
veranderambitie van het onderzoeksproject zoals die vanuit de probleemstelling in hoofdstuk 
1 zijn geschetst. Beide ambities staan in relatie tot het herstellen van de balans tussen vaste 
grip en vrije handeling in het onderwijs. In het belang van de analyse onderscheid ik de 
ontwikkelambitie en de veranderambitie als twee verschillende lijnen; in de realiteit bestaat 

                                                 
80 Uit videobeelden: ‘27062015 filosoferen apen.mp4’ 
81 Uit videobeelden ’27062015 filosoferen bosmuziek.mp4’ 
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het ene niet zonder het andere omdat de ontwikkeling van het lab in relatie staat tot een 
mogelijke verandering in de schoolprakijk. De eerste vraag die hier gesteld wordt is ‘Wat kan 
het lab leren van de school?’. Omdat het lab ontwikkeld zou moeten worden tot een 
pedagogische ruimte die kan bijdragen aan het terugbrengen van de vrije handeling, aan 
ruimte voor subjectificatie in de school, zocht ik naar een ‘reality check’ met de kinderen en 
leerkrachten uit de praktijk van KDS Bisschop Bekkers. De tweede vraag die hier gesteld 
wordt is ‘Wat kan de school leren van het lab?’  Dat wil zeggen dat er werd gekeken naar wat 
de aanwezigheid van het lab in de school kon betekenen voor de kinderen en voor de 
leerkrachten, door het bieden van alternatieve manieren van denken en handelen. 

Aan het begin van de onderzoeksperiode lag de meeste nadruk op de 
ontwikkelambitie. De veranderambitie, de mogelijkheden die de aanwezigheid van het lab 
bood aan de school om veranderingen op de werkvloer in gang te zetten, kwam in de eerste 
fase minder nadrukkelijk in beeld. Dit komt doordat de ontwikkeling van het lab 
voorwaardenscheppend is voor de verandering op de werkvloer, zodat daar de meeste 
aandacht naar uit ging. De derde onderzoeksvraag was hierbij leidend. 

Hieronder zal ik ingaan op wat de eerste periode heeft het opgeleverd; wat er op 
gang is gebracht en in hoeverre de vermoedens zoals die in het theoriehoofdstuk zijn 
beschreven in de data zijn terug te vinden. 
Tijdens de data-analyse is, zoals eerder aangegeven, triangulatie toegepast van verschillende 
data uit het door mij geschreven observatieverslag, uit videobeelden, transcripts van 
interviews en gesprekken uit veldexperimenten. Op sommige momenten lieten deze 
verschillende, tegengestelde perspectieven zien op de situatie. Soms ontstaat zo de indruk dat 
er in het observatieverslag te generiek gekeken wordt naar de groep en de individuele 
kinderen minder worden gezien. Op andere momenten is de indruk dat de videobeelden 
teveel de individuele kinderen eruit tillen waardoor het zicht op het totaal even verdwijnt. Dit 
betekent dat deze twee bronnen aanvullend zijn. 
 

4.3.1 Aanvang van de eerste ontwikkelambitie: het onderscheiden van de 
stemmen 

 
Onderzoeksvraag 1: Hoe kan een interdisciplinair kunst-& filosofielab in de praktijk van een multiculturele 
basisschool bijdragen aan subjectificatie door kinderen hun stemmen te laten vinden in polyfonie?  

 
Uitgaande van de eerste onderzoeksvraag werd een appèl gedaan op de drie vrije stemmen 
die in hoofdstuk 2 tentatief zijn geformuleerd. Het gaat hier om de authentieke, creatieve en 
verantwoordelijke stem die ik als ‘vrije stemmen’ eerder hypothetisch in verband heb gezet 
met Biesta’s notie van subjectificatie, een opvatting van persoonsvorming waarin het subject 
als vrij wordt beschouwd. Dit betreft een vrijheid waarin het subject zich moet verhouden 
tot een wereld van pluraliteit en verschil en die tot uiting komt in de begrippen creativiteit en 
verantwoordelijkheid. Middels het begrip polyfonie wilde ik de pluraliteit die als 
voorwaardelijk wordt gezien bij subjectificatie tot uitdrukking laten komen en ervaarbaar 
maken. Er is gekeken op welke manier er sprake was van een door kunst en kinderfilosofie 
opgeroepen polyfonie van vrije stemmen. 
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Een eerste indruk 
Opvallend in de eerste periode van onderzoek is dat ‘de sociaal-gedisciplineerde stem’ zoals 
die in hoofdstuk 2 is geduid duidelijk kon worden herkend, met name in de filosofische 
dialoog. Zo gaf icc Mirjam tijdens veldexperiment 2 aan te zien hoe kinderen vaak met 
sociaal wenselijke antwoorden komen met wat zij noemt af en toe een verbale vuurpijl 
zonder vervolg, waardoor de dialoog moeilijk op gang kwam.  

Een moment waarin de sociaal-gedisciplineerde stem ook duidelijk naar voren kwam 
was in veldexperiment 7, toen kinderen uitspraken deden over de rol van de mens bij de 
vervuiling van het milieu. In hun uitspraken herhaalden ze herkenbare sociaal wenselijke 
argumenten die ze op school, thuis en in de media hebben gehoord en waar weinig ideeën 
van henzelf aan toegevoegd leken te zijn.  

Dit soort observaties zijn in lijn met wat verwacht werd van de sociaal-
gedisciplineerde stem zoals die in hoofdstuk 2 geduid is. Verrassend is echter dat er in de 
verschillende sessies ook vaak sprake leek te zijn van wat kan worden aangeduid met de term 
‘stille stem’. Ik doel hier op de waarneming dat meerdere kinderen tijdens de filosofische 
dialoog en in reflectiemomenten langere tijd niets zeggen terwijl ze wel leken te luisteren, die 
bedeesd waren of met zachte stem spraken. Dit kan te maken hebben met de stille fase zoals 
die volgens icc Mirjam bekend is in het VVE onderwijs; de zogenaamde ‘Schakelklas’ voor 
anderstalige kinderen op de partnerschool.      
 Een dergelijke fase wordt ook herkend in onderzoek naar het proces van 
taalverwerving van een tweede taal. Hierin wordt de ‘stille stem’ op verschillende manieren 
gedefinieerd: als “volledig stil”, als “het uitsluitend produceren van vaste patronen, 
herhalingen en/of imitaties van uitingen van anderen” of als “het uiten van gememoriseerde 
zinnetjes” (Wijsbek, 2012: p.9). Dit laatste wordt ‘formulaire spraak’ genoemd en staat in 
contrast met ‘de creatieve spraak’, waarin spontane, creatieve spraakuitingen worden gedaan.  

In het lab wordt geen tweede taal geleerd naast de moedertaal, maar is wel sprake 
van het zoeken naar een overgang van schooltaal naar een ‘vrije’ taal die eigen, meer 
experimenteel dan wel beeldend is. Ik heb het vermoeden dat dit in zekere zin werkt als het 
verwerven van een nieuwe taal.  

De ‘stille stem’ roept naast vragen over de manier waarop werkvormen wel of niet 
een appèl doen op de interesse van kinderen met name de vraag op hoe de pedagogische 
houding van het lab-team en de pedagogische relatie tussen hen en de kinderen daarop van 
invloed is. 
 

Het onderscheiden van de authentieke stem 
In deze eerste periode van de regulatieve cyclus was er vaak geen sprake van een authentieke 
stem, maar deze werd gaandeweg het proces wel meer waarneembaar. Deze stem is in 
hoofdstuk 2 tentatief door mij aangemerkt als mogelijk ‘autonoom en ongericht; vrij, 
potentieel ruw en onvoorspelbaar, doorbrekend, gemoedsvol en schaamteloos afwijkend’. In 
lijn hiermee was het vermoeden dat deze stem zich ook als sociaal onacceptabel zou kunnen 
manifesteren. Een aantal van deze aspecten konden duidelijk, soms op een onverwachte 
manier, onderscheiden worden in de filosofische dialoog, tijdens de creatieve oefeningen en 
in de interacties tussen de betrokken kinderen en volwassenen.  



110 

 

In veldexperiment 10 werd een moment waarop de stem gemoedsvol en vanuit een 
sterke fascinatie naar voren kwam in het handelen van kinderen geobserveerd. Het ging 
hierbij om de manier waarop deze stem werd opgeroepen door de creatieve oefening ‘blind 
tekenen op muziek’. In dit veldexperiment zat een van de kinderen na de oefening 
gefascineerd naar zijn tekening te kijken, eraan te ruiken en eroverheen te strelen. Hierbij 
leek hij zich niet te schamen voor de andere kinderen maar zich gefascineerd over te geven 
aan de zintuigelijke ervaring. Het ging hier om een vrije en gemoedsvolle handeling. Hij nam 
een autonome positie in en toonde zich hierin raakbaar.  

De authentieke stem was ook als zodanig te herkennen in veldexperiment 1, toen 
Marisa tijdens de filosofische dialoog vanuit eigen ervaring vertelde hoe ze angst probeert te 
overwinnen en de wens uitte om zonder angst in de wereld te zijn. Marisa maakte zich 
kwetsbaar in een voor haar nog niet veilige situatie; de groep kinderen waar zij zich in 
bevond was voor het eerst bijeen. Haar houding kan dan ook worden gezien als openhartig 
en moedig.  

Opvallend is dat kinderen in deze periode nauwelijks sociaal onwenselijke uitspraken 
deden. Een uitzondering is te vinden in veldexperiment 13, waar Safouan stelde dat het een 
domme regel is dat je op school niet mag slaan. Deze uitspraak kan als ‘schaamteloos’ en 
‘afwijkend van de groep’ worden gezien en wekte de woede op van enkele kinderen, zoals 
van Hamza die hem in reactie hierop dreigde te slaan. Safouan herhaalde deze uitspraak 
enkele malen en durfde zo een autonome positie in te nemen ten aanzien van de groep die er 
afkeurend tegenover stond. Hierover ontstond vervolgens een dialoog.  

Dit laatste is van belang in zoverre dat het laat zien dat het verschijnen van de 
authentieke stem ondanks de ruwe ongerichtheid ervan hier een ontmoeting met de realiteit 
mogelijk maakte zoals ik in hoofdstuk 2 heb gesuggereerd. Hier betoogde ik dat de 
authentieke stem beschouwd kan worden als “het expressieve moment waarin het kind zich 
tijdens het spreken bewust kan worden van de eigen hoedanigheid.” Wat verborgen was 
wordt hier zichtbaar zodat een mogelijkheid tot het voeren van een dialoog ontstaat.  

De houding van Safouan is net als de eerdere uitspraak van Marisa als moedig aan te 
merken; in beide gevallen gaat het om het afwijken- dan wel doorbreken- van een ‘groep-
smonoloog’ waarin geen plaats is voor vragen, ongemak of twijfel. Safouan en Marisa 
durfden hiervan af te wijken waardoor zij zich raakbaar maakten, zichzelf als het ware op het 
spel zetten. Dit raakbaar zijn, wil ik betogen, kan gezien worden als de voorwaarde voor een 
ontmoeting met de ander.       

In veldexperiment 14 kan het doorbrekende van de authentieke stem ook worden 
waargenomen in een vrije, onvoorspelbare handeling tijdens een interview waarin Jonas werd 
gefilmd.82 Hij nam hier plotseling de camera over, richtte deze op een van de interviewers en 
begon zelf vragen te stellen. Hiermee doorbrak hij de impliciete naar zeker bestaande 
(machts-) verhouding tussen volwassenen en kinderen, ‘eiste’ op dit moment als ware zijn 
subject-zijn op en weigerde hier om, zoals Biesta dit noemt, object van de verlangens van 
anderen te zijn (zie Biesta, 2013). In zijn vragen naar de beweegredenen van de volwassenen 

                                                 
82 Uit videobeelden: ‘27062015 interview JonasSafouan.mp4’ 
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om zich bezig te willen houden met kunst en filosofie kan een interesse in de ander gezien 
worden. Ik wil betogen dat deze situatie als een goed voorbeeld kan dienen van de manier 
waarop het doorbrekende karakter van de authentieke stem nieuwe mogelijkheden kan 
bieden voor een ontmoeting met de ander. 

Een voorbeeld van hoe de ‘gemoedsvolheid’ van de authentieke stem uitwerkte en 
tot een bewogen dialoog leidde is te vinden in veldexperiment 14. Een aantal kinderen ging 
hier spontaan in op de verhouding tussen apen en mensen. Ze reageerden bewogen op 
elkaars uitspraken, hier en daar werden uit eigen beweging elkaars argumenten bevraagd en 
was er verbazing over elkaars andere manieren van kijken. Bij een aantal van hen leek hier 
sprake te zijn van het naderen van de randen van hun eigen denken.  

In deze filosofische dialoog kwamen een aantal kenmerken van de kinderfilosofie 
naar voren die ik in relatie zou willen zetten met de authentieke stem. Het gaat hier om 
“openheid van denken, waarvan sprake is als zich verwondering, openheid zonder reden of 
doel, gewaagde expressie, uitdagende contradicties of divergente denkpatronen” voordoen of 
om een “anecdotische kwaliteit” (zie Rondhuis, 2005: p.58). Hiervan is sprake als ideeën en 
concepten worden verrijkt met levenservaringen of als abstracte ideeën en concrete situaties 
met elkaar worden verbonden. Daarnaast gaat het om het zoeken naar perspectiefverschillen 
(zie Anthone & Mortier, 2010). 
 

Het onderscheiden van de creatieve stem 
Als kenmerken van de creatieve stem zijn in hoofdstuk 2 verbeeldingskracht, het maken van 
nieuwe, ongelijksoortige verbindingen in associatief denken en evocatieve uitingen en vrij 
spel vanuit fascinatie en verwondering genoemd. Het kunstbegrip wat daar wordt uiteengezet 
relateer ik aan ‘action’; het brengen van het nieuwe in een wereld die wordt gekenmerkt door 
pluraliteit. Ik leg hier een nadrukkelijk verband tussen kunst en het onbeantwoordbare, het 
ongeziene en het ongerijmde. Dit is terug te zien in de tentatief toegepaste creatieve 
opdrachten en oefeningen, waarin werd gespeeld met ambiguïteit, contingentie en 
‘interruptie-kracht’. Hierin werden de kinderen uitgedaagd om steeds weer het gewone in frage 
te stellen; zichzelf en de omgeving even tussen haakjes te zetten. Het uitgangspunt was dat 
dit bij zou dragen aan een proces van ‘ontleren’ (zie Leski, 2015); een loskomen van wat we 
denken te weten, een open ruimte als het ware waarin creativiteit kan ontstaan.  

In deze eerste periode van de regulatieve cyclus is door het lab-team waargenomen 
dat de creatieve stem van kinderen aanvankelijk nog erg voorzichtig naar voren leek te 
komen. Tijdens de eerste veldexperimenten observeerde ik samen met icc Mirjam dat de 
kinderen bij het maken van de animatiefilmpjes veel een-op-een kopieerden uit de game- en 
kinderboekenwereld en ze zo hun eigen creativiteit nauwelijks leken in te zetten.83   
 In de duiding hiervan wil ik meenemen dat niet zomaar gesteld kan worden dat 
dergelijke uitingen altijd niet-creatief of in-authentiek zouden zijn. Zo zet Haanstra 
bijvoorbeeld een vraagteken bij de opvatting dat kinderkunst- ‘het zelfportret in 
plakkaatverf’- als expressief en authentiek kan worden beschouwd en dat de meeste spontane 

                                                 
83 In reflectiebespreking 28-12-2014 
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tekeningen van kinderen, bijvoorbeeld de met viltstift nagetekende stripfiguren, als 

gekopieerd en conventioneel beschouwd moeten worden (zie Haanstra, 2011). Ik neem de 
waarschuwing dat je je niet moet vereenzelvigen met wat hij een modernistische 
kunstopvatting van authenticiteit noemt mee en ook mijn eigen ervaring dat kunstbeoefening 
van oudsher gepaard gaat met een fase van kopiëren van bestaand werk voordat de eigen 
signatuur wordt gevonden.    

Toch sluit ik mij in deze aan bij de observatie van icc Mirjam. Hoewel de interesse in 
de populaire beeldenwereld bij deze kinderen als authentiek is te beschouwen, worden 
beelden hier zodanig gekopieerd zonder dat er iets wordt veranderd of bevraagd, dat de 
eigen, vrije stem van kinderen niet herkenbaar is. Op deze manier zijn ze in zekere zin 
onderworpen aan een culturele-en commerciële beeldtaal die in de publieke ruimte dominant 
aanwezig is.  

Gaandeweg deze periode kwam de creatieve stem wat krachtiger naar voren in het 
spreken en handelen van de kinderen. Bij het zoeken naar het oproepen van deze stem 
werden silly assignments in het spel gebracht, zogenaamde ‘onzinnige’ opdrachten. Het was 
verrassend hoe deze de kinderen in beweging brachten en zowel tot verwarring als plezier 
leidden. Soms was hierbij sprake van weerstand, zoals Hamza die het vervelend vond dat wat 
je maakt bij de opdracht ‘blind tekenen’ niet echt wordt wat je wilde.  

Het onvoorziene en ongerijmde speelden hier een grote rol; er werd gespeeld met 
contingentie of met de interruptie van het gewone. Een aantal van deze opdrachten zijn te 
beschouwen als een creatieve techniek waarin met het onvoorziene wordt gespeeld zoals in 
de in hoofdstuk 2 genoemde chance operations. Andere zijn met name als ongerijmd te 
beschouwen; wat ik eerder in relatie heb gezet met het maken van nieuwe, ongelijksoortige 
en vaak schurende verbindingen tussen ideeën, gebeurtenissen, handelingen, mensen en/of 
dingen. Hierdoor kon een meerstemmigheid ontstaan waarin schijnbaar tegengestelde 
stemmen klinken; dit wordt wel beschouwd als een bij uitstek creatieve kwaliteit (zie 
Christophe, 2006). 

Deze onzinnigheid werd serieus benaderd en ingezet om een creatieve ervaring op te 
roepen. Een voorbeeld is het ‘Letterspel’ in veldexperiment 6 waarin toevallige onzintaal 
werd gemaakt met een willekeurige set van losse letters. We zagen hier hoe de meeste 
kinderen met veel plezier en interesse nieuwe woorden maakten en met taal speelden. Icc 
Mirjam duidde het zichtbare plezier aan de vrijheid om zich te kunnen onttrekken aan de 
disciplinering van de schooltaal, die volgens haar niet zou gaan over jezelf uitdrukken maar 
om disciplinering, waarbij de eigen taal niet wordt aangesproken. De omgang met de taal was 
hier poëtisch, dat wil zeggen dat het zich hier onderscheidde van het praktische en het 
functionele (zie Oakeshott, 1959).  

In dezelfde sessie wekte ‘de Verhalenmachine’, een soort ‘roulettespel’ met woorden 
die tot onzinvragen leidde (ook te beschouwen als een chance operation) nog meer 
enthousiasme en creativiteit op. We observeerden in de uitspraken van kinderen dat hierdoor 
bij een aantal van hen creatief denken werd opgeroepen. Dit wekt het vermoeden dat het 
onzinkarakter van de vragen het filosoferen minder ‘gewichtig’ maakt; kinderen leken te 
ervaren dat op onzinnige vragen geen goede of foute antwoorden bestaan en voelden de 
vrijheid om zich creatief te uiten.  
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Opmerkelijk is hoe in een silly assignment in veldexperiment 12, het ‘filosoferen met 
een bloemkool’, na een eerste verwarring een respons van groot enthousiasme en plezier 
opriep. In deze oefening namen kinderen samen deel aan deze ongerijmde opdracht waarin 
zoveel mogelijk filosofische vragen aan een bloemkool gesteld werden. De inzet van deze 
creatieve oefening was het prikkelen van het voorstellingsvermogen en het oproepen van 
vragen in de filosofische dialoog. Sommige kinderen leken zich te realiseren dat hier werd 
geprobeerd om te communiceren met een object wat niet terug kan spreken, waarmee geen 
taal gedeeld wordt. Eva vertelde in het interview na deze sessie dat ze het zelf “wel geinig 
vond” om vragen te stellen aan een bloemkool omdat je er zo achter kwam dat je heel veel 
vragen kunt stellen aan iets wat niet kan antwoorden. Het is hier niet duidelijk of Eva de 
kracht van haar eigen voorstellingsvermogen ervoer of dat er sprake was van de realisatie dat 
de bloemkool een vreemd en onkenbaar ding is wat niet onder begrip gebracht kan worden, 
maar waar je je wel toe kunt richten. Wel lijkt het onbeantwoordbare hier een concrete 
ervaring te zijn geworden voor haar en een paar andere kinderen uit de groep. 

In deze periode werd het gaandeweg mogelijk om een zintuigelijke en 
omgevingsgerichte benadering van de creatieve stem te verkennen, door een reeks van in 
elkaar doorlopende creatieve opdrachten. De stem werd zo ook waargenomen in 
verbeeldingsoefeningen waarin het zintuigelijke en fysieke de leidraad waren. Een voorbeeld 
is de muziekoefening waarin door blind te dansen en te tekenen uitdrukking werd gegeven 
aan beelden die in de muziek werden ervaren. In deze oefening werd gespeeld met de 
werking van de zintuigen, waarvan ieder op een andere manier toegang en betekenis geeft 
aan de fysieke werkelijkheid. Door een bepaald zintuig, het zien, uit te schakelen kwam de 
focus te liggen op een ander zintuig, het gehoor, en kregen de kinderen zo de mogelijkheid 
tot een andere werkelijkheidsbeleving. 

Het bleek een goede manier te zijn om kinderen vrij te maken van het oordeel van 
de groep, die alert was op wat afwijkt van het normale en daar niet altijd positief op 
reageerde door te lachen of opmerkingen te maken. Het opgaan in de muziek zonder zich 
iets aan te trekken van de groep zagen we bij Anwer in veldexperiment 13. Bij 
Csikszentmihalyi wordt deze hoedanigheid aangeduid als ‘flow’, een vorm van creatieve 
immersie in de handeling die hij beschrijft als “…het volledig opgaan in een activiteit om 
zichzelf, waarbij de idee van het zelf, het verhaal wat we onszelf vertellen over wie we zijn, 
even verdwijnt” (Csikszentmihalyi, 2007: p.94). Deze creatieve immersie voeg ik toe aan de 
kenmerken van de creatieve stem zoals ik die in hoofdstuk 2 heb aangeduid.  

 

Het onderscheiden van de verantwoordelijke stem 
In deze eerste periode werd de verantwoordelijke stem minder duidelijk onderscheiden dan 
de andere twee stemmen. Ik zocht hier naar die uitingen waarin blijk werd gegeven van de in 
hoofdstuk 2 verkennend genoemde kenmerken aanspreekbaarheid en ontvankelijkheid; deze 
zouden herkenbaar zijn in de interesse in of zorgdragen voor (de kwaliteit van de relatie met) 
de ander en het andere. 

Vanaf veldexperiment 7 kwam de verantwoordelijke stem van de kinderen op 
verschillende manieren meer naar voren. Deze werd niet zozeer opgeroepen door de 
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filosofische dialoog maar leek eerder in hun omgang met elkaar en met de begeleiders te 
ontstaan. De pedagogische benadering van de laatsten bleek daar een grote rol in te spelen.  

Deze verantwoordelijkheid bleek zich zowel symbolisch als echt te kunnen 
manifesteren. De verantwoordelijke stem van de kinderen was in zekere zin als symbolisch 
aan te duiden in de sessies waar zij uit vrije wil de opdracht aannamen om beurtelings leiding 
te geven aan bestaande muziekoefeningen die zij eerder in het lab aangeboden hadden 
gekregen. Hierbij herhaalden zij wat zij eerder zelf hadden ondergaan. Daarnaast was er ook 
sprake van het vrijwillig aannemen van een opdracht waar meer vanaf hing en ging het om 
het nemen van echte verantwoordelijkheid. Dit liet zich voorzichtig zien in de door kinderen 
geleidde CKV-les waar Emina en Soraya op eigen initiatief inhoud toevoegden aan de les.  

Een stap verder in het aannemen van echte verantwoordelijkheid was te zien tijdens 
een keuzeactiviteit in het vrije middagprogramma. Hier mochten de kinderen samen met een 
begeleider zelf houthakken. Deze gaf aan hen de opdracht om te zorgen dat zij noch zichzelf 
noch de begeleider zouden verwonden. Doordat er sprake was van een zeker risico kon hun 
handelen echte consequenties hebben. De betrokken kinderen reageerden hier positief op en 
handelden zorgvuldig en aandachtig.  

Daarnaast was er in veldexperiment 10 ook sprake van een vorm van 
verantwoordelijkheid uit ontvankelijkheid voor de ander. Waar Devika spontaan een 
compliment gaf aan de wat verlegen Sabine over haar tekening wijst dit op een interesse voor 
haar welbevinden en de wil om daaraan bij te dragen, wat gezien kan worden als een vorm 
van zorgzaamheid. Het hebben van interesse in elkaar kwam ook op een andere manier naar 
voren, in veldexperiment 14, waar de kinderen in de filosofische dialoog naar elkaar 
luisterden en reageerden op elkaars uitspraken.  

Het was verder opvallend dat hoewel de verantwoordelijke stem van de kinderen 
slechts incidenteel naar voren kwam in deze periode dit niet betekende dat zij zich verder a-
sociaal uitten in hun spreken en handelen of desinteresse toonden. Het leek of zij zodanig 
‘gesocialiseerd’ waren dat zij zich behagelijk voelden bij de hen bekende, gegeven situatie dat 
volwassenen de verantwoordelijkheid dragen door kaders te stellen en opdrachten te geven. 
Een andere reden kan zijn dat kinderen zich nog niet vrij of veilig genoeg voelden in het lab 
om dit zelf op te pakken; mogelijk is er door het lab-team in deze fase pedagogisch niet 
voldoende ondersteuning voor geboden. 
 

4.3.2  Aanvang van de tweede ontwikkelambitie: het lab leert van de 
schoolpraktijk 

 
Onderzoeksvraag 2: Hoe kan een kunst-& filosofielab tot een relevante pedagogisch didactische ruimte en benadering 

worden ontwikkeld door te leren van de mogelijkheden en vraagstellingen van deze schoolpraktijk?  
 
Het lab is in deze fase in ontwikkeling gebracht door het bij aanvang van het 
onderzoeksproces midden in de schoolpraktijk te situeren en het daar in een later stadium 
weliswaar tijdelijk uit weg te halen maar er wel mee verbonden te blijven. Zo was de school 
eerst met name als educatieve omgeving van invloed op het lab, na de ‘vlucht uit de school’ 
bleek icc Mirjam die aanwezig was bij alle veldexperimenten, een belangrijke, kritische stem 
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uit de schoolpraktijk te zijn. Hoe heeft het lab in deze eerste periode geleerd van de school? 
De pedagogisch didactische relevantie van het lab werd geijkt aan vragen uit de praktijk die 
tot de probleemstelling hadden geleid; een nood aan meer vrije handeling, door de school in 
relatie gezien met de sociaal emotionele ontwikkeling en de verbeeldingskracht van kinderen. 
De ontwikkeling van het lab vond plaats in een tentatief, creatief proces, dat richting kreeg in 
de praktijk van het handelen. Een dergelijke manier van werken wordt bij Eisner met ‘flexible 
purposing’ aangeduid (zie Eisner, 2004).  

Tijdens de ontwikkelcyclus van het lab werden pedagogische en didactische keuzes 
gemaakt naar aanleiding van de ervaringen met de dagelijkse gang van zaken op de school. 
Datgene wat daar niet werkte was minstens zo’n belangrijke bron van informatie als wat er 
wel goed ging. Het was opvallend dat het prototype van het lab dat in aanzet als startpunt 
diende- een combinatie van filosofische dialogen, artistieke experimenten en in latere 
instantie de natuurlijke omgeving- vaak ruimte bood voor verschillende vraagstellingen en 
benaderingswijzen die vanuit de schoolpraktijk werden ingegeven.  

Wat voor het lab in goede zin als inspiratie diende was de Dalton signatuur van de 
school. Door haar gerichtheid op de Daltondoelen ‘Vrijheid in Gebondenheid’, 
‘Samenwerken’ en ‘Zelfstandigheid’ was er in aanzet een oriëntatie op de vrije handeling in 
de school waarop aangesloten kon worden. Waar het er hier met name om ging om kinderen 
zelf sturing te laten geven aan hun leer- en vormingsproces, was dit een kans om binnen in 
het lab een alternatief hiervoor te bieden vanuit het oogpunt van subjectificatie.  

In deze periode bleek dat de school zelf wel moeite had met het voldoen aan haar 
Dalton doelstelling. Icc Mirjam gaf aan dat veel docenten teruggrepen op het klassikale 
lesgeven door een combinatie van enerzijds de veel gevoelde druk om leerachterstanden ‘weg 
te werken’ en anderzijds door de vaak ervaren noodzaak tot een zekere disciplinering 
vanwege de negatieve effecten op het denken en doen van de kinderen die te maken hadden 
met sociale problematieken. Volgens haar lag er een taak voor het lab om de Daltondoelen 
mee te nemen in de ontwikkeling van het lab en de bevindingen terug te geven aan de 
school. De didactische ‘succesfactoren’ van de school zoals het werken met coöperatieve 
werkvormen konden wel goed worden meegenomen in het lab. 

Er werd juist veel geleerd van datgene wat minder goed ging in de school. De leden 
van het lab-team realiseerden zich pas buiten de schoolomgeving hoe deze in negatieve zin 
invloed had op het vrije handelen van de kinderen. In de periode waarin het lab 
tweewekelijks in een activiteitenruimte van de school was gesitueerd, kon de invloed ervan 
goed worden waargenomen in de manier waarop de kinderen aanwezig waren. Als reactie op 
de onrustige dynamiek en het lawaai in het schoolgebouw leken zij zich hier in zekere zin 
zintuigelijk af te schermen van de omgeving en in een ‘overlevingsstand’ te staan. Er was nog 
weinig concentratie voor het deelnemen aan een dialoog of om naar elkaar te luisteren. Deze 
situatie leek zodanig beperkend te zijn dat er letterlijk geen ruimte voor vrij spreken en 
handelen was en dat het voeren van een dialoog met de kinderen moeizaam ging.  
 Daarnaast werd er binnen de school bij de kinderen een zekere ‘schoolse modus’ 
waargenomen. Veel kinderen spraken met ‘stille’ of sociaal-gedisciplineerde stem; dit laat zien 
dat zij hier nog te weinig ruimte ervoeren om vrij te spreken en handelen. Door icc Mirjam 
werd dit geweten aan de gang van zaken in de schoolpraktijk, waar de eigen gedachten en 



116 

 

meningen van kinderen niet van belang zouden worden geacht, zodat ze geen referentiekader 
hadden tijdens de sessies van het kunst-& filosofielab, waar het zo anders aan toeging. Dit 
maakte het moeilijker om te kunnen appelleren aan het vrijuit spreken en handelen van de 
kinderen.  

Deze situatie stond in contrast met die van de enclave in het bos, waar meteen een 
andere dynamiek ontstond: meer rust, meer betrokkenheid, geen onderlinge conflicten en 
een meer informele verhouding met de leden van het lab-team. De negatieve ervaringen 
vormden dus juist een aanleiding voor een goede ontwikkeling van het lab, omdat door de 
tijdelijke vlucht naar een plek in de natuur de opdrachten als vanzelf meer omgevingsgericht 
en zintuigelijk en fysiek georiënteerd werden en dus verrijkt met een scala aan ervaringen. 
Hier werd de ruimte voor de vrije handeling als vanzelf groter.  

Opvallend was dat we in de school meerdere keren bevestigd zagen dat vrijheid geen 
gegeven is waar iedereen als vanzelf mee kan omgaan. Dit was zichtbaar omdat sommige 
kinderen moeilijk tot het uiten van hun vrije stemmen kwamen. Het alleen maar ruimte 
geven voor wat zich mogelijk aandient is niet genoeg, zoals ook duidelijk werd in de 
chaotische situaties die in het begin van het onderzoek af en toe ontstonden.  

Een voorbeeld hiervan is het verkennende veldexperiment bij groep 6, waar de 
meeste kinderen in deze groep blijk gaven van totale desinteresse, veel lawaai maakten en 
elkaar zo agressief benaderden dat de leerkracht zich gedwongen voelde om op treden als 
een soort ‘politieagent’. Hij weet de reacties van de kinderen aan het feit, dat door de 
leerachterstanden die ingelopen moeten worden veel ‘leuke dingen’ sneuvelen en de kinderen 
gewend zouden zijn aan een strakke structuur.84 In zijn optiek werkte de speciale ervaring die 
het veldexperiment bood en de relatieve vrijheid van handelen die het met zich meebracht 
dusdanig uit dat de kinderen in deze groep ‘wild’ werden, en er werd “gehuild of 
gestuiterd.”85 

Deze ervaring zorgde ervoor dat de vraagstelling hoe we vrijheid daadwerkelijk 
mogelijk zouden kunnen maken in de school als een nog grotere opgave zagen voor het lab. 

Een andere manier waarop de ontwikkeling van het lab richting kreeg door een 
vraagstelling uit de schoolpraktijk, betrof de moeite die kinderen leken te hebben met 
verbeelden, wat als een effect gezien kan worden van het feit dat er gedurende langere tijd 
weinig CKV-lessen op de school hadden plaatsgevonden. Icc Mirjam duidde de expressiviteit 
van de beelden als beperkt en het lab-team nam de creatieve houding van de kinderen vaak 
waar als schroomvallig. Dit zorgde ervoor dat we een focus gingen leggen op (specifieke) 
verbeeldingsoefeningen en op het experimenteren met een variëteit aan creatieve opdrachten 
en uitdrukkingsvormen en het filosoferen minder centraal werd gesteld.  Er werd geprobeerd 
een speelveld voor de verbeelding te creëren waarin intensiteit en focus zouden kunnen 
ontstaan (zie Nachmanovitch, 1990) en kinderen zich vrij zouden durven uitdrukken.  
 
 
 

                                                 
84 Uitspraak van leerkracht Jeroen tijdens het verkennende veldexperiment in week van 22-10-2014’ 
85 Interview met leerkracht Jeroen (17-12-2014) 
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4.3.3 Aanvang van de veranderambitie: de schoolpraktijk leert van het lab 
 
Onderzoeksvraag 3: Hoe kan een kunst-& filosofielab mogelijkheden tot reflectie en nieuw 
handelingsrepertoire bieden aan leerkrachten zodat pedagogisch didactische veranderingen van hun praktijk 
mogelijk worden?  

 
Hoe heeft de aanwezigheid van het lab de schoolpraktijk in deze fase beïnvloed? Ik ga met 
name in op de reacties van icc Mirjam en de intern begeleidster omdat in deze fase de 
overige leerkrachten nog weinig betrokkenheid toonden en er zelfs op meerdere momenten 
enige weerstand leek te zijn tegen de tijd en ruimte die het lab vroeg. In dit kader viel ook op 
dat het niet lukte om klankbordvergaderingen te organiseren waarin een gezamenlijke 
reflectie op de veldexperimenten kon plaatsvinden. Ik ga in op wat de enclave-vorm van het 
lab betekende voor de betrokkenen in de schoolpraktijk en daarna specifiek op de 
mogelijkheden die het lab aan leerkrachten bood voor het ‘reframen’ (zie Friedman, 2017). 
 

Enclave in en naast de school 
Het lab fungeerde vanaf het begin van het veldonderzoek als een enclave in relatie tot de 
school. Zoals eerder omschreven betreft dit een veld met andere spelregels dan die in een 
omringend, groter speelveld. Waar het lab in de activiteitenruimte van de school een enclave 
vormde die als te poreus gezien kan worden omdat er verschillende ‘chaotiserende’ invloeden 
vanuit de school doorheen speelden, werkte dit buitenschools anders uit. De enclave was 
daar als een ‘satelliet’ met de school verbonden waardoor de afwijkende spelregels ervan 
bekrachtigd werden en de dynamiek van de schoolomgeving niet meer bepalend was.  

Dit gaf met name aan de betrokken leerkracht icc Mirjam de mogelijkheid om te 
reflecteren op de eigen praktijk. Hierbij viel het haar met name op hoe groot de invloed van 
de context is op het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen. Door naar de 
schoolpraktijk te kijken door de lens van de situatie van het lab in de natuurlijke omgeving 
vielen de sterke verschillen op. De natuur als educatieve omgeving bleek een positieve 
invloed te hebben op de kinderen, zodat van de conflicten, de passiviteit en de afwachtende 
houding die in de school waarneembaar waren hier geen sprake was. In veldexperiment 14 
nodigde de natuurlijke omgeving de kinderen uit tot een aandachtige, rustige en vrije 
verkenning ervan en was er daarbij een minimum aan regels nodig. Deze bevinding nam icc 
Mirjam mee naar de praktijk. 

Waar in deze fase het team van leerkrachten zich nog niet zo sterk betrokken voelde 
en er dus weinig communicatie en gezamenlijke reflectie kon plaatsvinden, werd door de 
kinderen het verschil tussen de school en het lab wel herkend en gearticuleerd. Een goed 
voorbeeld hiervan is het moment dat Zayd tegen Emir zegt dat het lab een plaats is waar de 
dingen op een andere manier beleefd kunnen worden en het vergelijkt met vakantie. In 
zekere zin articuleert hij hoe het lab als voorbeeld kan dienen voor hoe een school als ‘schole’ 
(=vrije tijd) beschouwd kan worden. In die zin is de omschrijving van wat een school zou 
kunnen zijn zoals Simons en Masschelein die omschrijven hier van toepassing, als een plaats 
waar “…de dingen, woorden en mensen met vakantie zijn, dat wil zeggen nieuwe invullingen 
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krijgen, nieuwe betekenissen verwerven en nieuwe relaties aangaan” (Simons & Masschelein, 
2013: p.70).  

Dat kinderen dit zo opnamen, leek op een ‘getrapte manier’ een mogelijkheid te 
bieden voor een verandering in de school; waar zij ervoeren wat een alternatieve manier van 
denken, doen en ervaren zou kunnen zijn zou dit op termijn als inspiratie voor de 
leerkrachten kunnen dienen. 
 Een belangrijk neven-effect van de buitenschoolse enclave was de 
ouderbetrokkenheid die hier ontstond. Om de enclave buiten de school mogelijk te maken, 
moesten ouders betrokken worden voor het vervoer van de kinderen; een kleine groep 
meldde zich hier spontaan voor aan. Dit sloot aan bij de wens van de directeur om het 
verband tussen de school en de wijk te versterken, omdat de betrokkenheid van ouders 
volgens haar niet vanzelfsprekend was maar wel van groot belang.86 
 

Anders kijken: Reframing 
De aanwezigheid van het lab in de praktijk van de partnerschool gaf in deze fase voorzichtig 
aanleiding tot het formuleren van veranderingswensen. Dit is terug te vinden in de 
gezamenlijk besproken probleemstelling voor het onderzoek waarin de leerkrachten en 
directie hun vraagstellingen inbrachten, maar gebeurde ook in het onderzoeks-en 
ontwikkelproces. In de eerste periode waren het met name icc Mirjam en de Intern 
Begeleidster die naar aanleiding van de ervaringen in het lab reflecteerden op hun praktijk; 
met name ook op de frames die in het onderwijs op de school een rol speelden.  

Zoals eerder aangegeven beschrijft Friedman deze als een soort vensters op de 
wereld; als cognitieve structuren die bepaalde componenten in een situatie afbakenen en daar 
een specifieke organisatie en betekenis aan toekennen. Er is hierbij sprake van een ‘selectieve 
simplificatie’ waardoor een coherent, maar beperkt zicht op de situatie de basis vormt van 
waaruit gehandeld wordt (zie Friedman & Razer, 2017).   

De reflectie op de frames die in de schoolpraktijk zouden spelen, betrof hier vooral 
het besef dat leerkrachten veel wisten over de cognitieve prestaties van hun leerlingen en dat 
dit vaak als een beperkend kader werkte, omdat zij vanuit deze veronderstelde hoedanigheid 
benaderd werden.  

De aanleiding tot deze reflectie was dat er in het lab zonder deze framing naar 
kinderen gekeken werd; er was hier sprake van een onbevangen blik. Het zonder voorkennis 
van de schoolprestaties naar de kinderen kijken zorgde ervoor dat hier geen beeldvorming op 
basis van cognitieve verschillen plaatsvond. Dit werd opgemerkt door icc Mirjam tijdens de 
eerste reflectiebesprekingen met het lab-team.87  
 

                                                 
86 ‘Interview met directeur Wally’ (11-12-2014) 
87 Reflectiebesprekingen lab-team op 28-12-2014/21-01-2015 
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           Beeld 27 Logboek aantekeningen van icc Mirjam in de eerste periode 
 
In aanzet lijkt het lab in deze fase een zekere ruimte te hebben geboden voor ‘reframing’ in de 
zin van het veranderen van het conceptuele perspectief van waaruit de situatie wordt ervaren 
(zie Friedman, 2011). Een aantal impliciete manieren van denken en handelen in de 
schoolpraktijk werden onderkend en vervolgens bevraagd of in twijfel getrokken. In het 
logboek dat icc Mirjam in de eerste periode bijhield, kwam naar voren hoe door de 
ervaringen in het lab bij haar de vraag werd opgeworpen hoeveel ruimte de school bood 
voor de authentieke en creatieve stemmen van kinderen.  

Een uitspraak van de intern begeleidster die als observator aanwezig was tijdens 
veldexperiment 13 duidt ook op een verschuivend perspectief op de bestaande situatie. Zo 
maakte zij de verbaasde opmerking ‘een metamorfose van betrokkenheid’ te zien bij een 
aantal door haar specifiek aangeduide kinderen. De kinderen reageerden anders dan ze 
gewoon waren in de school, maar er werd ook anders naar hen gekeken; dit lijken twee in 
elkaar grijpende veranderingen. Ook de leerkracht van groep 7 van wie een aantal leerlingen 
meededen in het lab, observeerde een groot verschil tussen het groepsproces in het lab en op 
school, met name wat betreft de betrokkenheid van de kinderen.  

Omdat in de reflecties bleek dat de genoemde frames die in de schoolpraktijk 
speelden de kinderen in zekere zin ‘op hun plaats’ hielden, werd er gesproken over een 
mogelijk andere relatie tussen kinderen en leerkrachten, een relatie tussen subjecten. Het idee 
was dat het lab hier een voorbeeld voor zou kunnen zijn. Er werd geprobeerd om door 
middel van de creatieve opdrachten en de filosofische dialoog een pedagogische ruimte te 
maken waarin een subject-subjectrelatie tussen de begeleiders en de kinderen mogelijk zou 
kunnen worden.  

Dit laatste bleek niet vanzelfsprekend het geval te zijn. Gedurende de periode van de 
eerste 10 veldexperimenten bleek dit een ‘slapende intentie’, zoals door icc Mirjam werd 
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opgemerkt88 in een tussentijdse reflectie. Zij realiseerde zich hier dat de leden van het lab-
team zich niet als mens, maar als functionaris hadden voorgesteld aan de kinderen. Het werd 
hier duidelijk dat de relatie tussen ‘opvoedende volwassenen’ en ‘op te voeden kinderen’ 
zoals die algemeen bekend en aanvaard is dusdanig sterk gegrond was in ons bewustzijn- als 
frames- dat dit ons pedagogische handelen sterk bepaalde, zelfs waar dit recht inging tegen de 
bewust geformuleerde intentie om te zoeken naar de genoemde subject-subject relatie.   

Het benadrukte nog eens dat subjectificatie relationeel moet worden beschouwd. De 
begeleiders konden niet ‘buiten schot’ blijven maar moesten zich steeds bewust zijn van hun 
eigen kaders en aannames en zodanig handelen dat ze als mens kenbaar waren voor de 
kinderen. Pas buiten de ons beperkende frames kon een zoektocht worden begonnen naar 
hoe een relatie van wederzijdse raakbaarheid van volwassenen en kinderen vorm zou 
kunnen krijgen en zou misschien een ‘ontmoeting zonder vrees’89 mogelijk worden.  

De bevinding was dat de begeleiders daartoe moesten uitnodigen en het voortouw 
nemen door ‘zichzelf op het spel’ te zetten. In veldexperiment 2 is een goed voorbeeld te 
vinden van een pedagogisch handelen met een dergelijk karakter, waarbij icc Mirjam uit de 
instruerende rol stapte en met een open, experimenterende houding voorging in het proces 
van het gezamenlijk tekenen. Het was een uitnodiging aan de kinderen om zich samen met 
haar zonder vrees in het onbekende, in dit geval het maken van een gezamenlijke 
associatieve tekening te begeven. Dit is in essentie vergelijkbaar met de eerdergenoemde 
‘collaborative free fall’, een gezamenlijke vrije val in het onbekende die kenmerkend zou zijn 
voor de attitude en werkwijze van bepaalde kunstenaarsgroepen die zich bezighouden met 
situatiekunst (zie Caris, 2016). Deze beeldspraak zou je kunnen beschouwen als een 
bevrijdend frame.  

De natuurlijke omgeving bleek ook van invloed te zijn op een ontspannen en meer 
gelijkwaardige verhouding tussen de kinderen en het lab-team. Zo begonnen de kinderen in 
veldexperiment 14 de individuele leden van het team spontaan bij de voornaam te noemen 
terwijl dit op school niet het geval was.  

Nu ik de data uit de eerste periode van onderzoek heb belicht, ga ik in hoofdstuk 5 
verder in op de data uit de tweede fase van onderzoek, waarin de bevindingen uit de 
voorgaande periode worden meegenomen. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
88 Reflectiebesprekingen met icc Mirjam (16-04-2015/ 23-04-2015) 

89 Zie ‘mens zonder vrees’: https://b-bekkers.nl/contentfiles/18LM00/Document/125686/125686069.pdf . Opgehaald op 20 
juli 2021 
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Hoofdstuk 5:  
 

Een enclave in de natuur als alternatief voor de 
schoolpraktijk 
 
“De geur van broodjes en de geur van het bos zijn belangrijk voor het lab” 90 
 
 

 
     Beeld 28 De buitenschoolse enclave in het bos 
 

De tweede fase van het onderzoeksproject betrof de periode van september 2015 tot juni 
2016.91 Deze periode werd gemarkeerd door twee veranderingen; het lab werd door de 
verandering van locatie een buitenschoolse enclave en er was nu daadwerkelijk sprake van 

                                                 
90 Reflectiebespreking 3 (09-03-2016); uitspraak icc Mirjam 
91 De data in dit hoofdstuk komen uit de observatieverslagen ‘geanonimiseerd verslag Sparklab september-december 2015’ en 
‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016’. Dit wordt, waar relevant, aangevuld met data uit videobeelden, transcripts 
van interviews of van gesprekken tijdens veldexperimenten 
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participatief actieonderzoek. Op voorstel van icc Mirjam en met instemming van de directeur 
en de betrokken leerkrachten was het lab aan het eind van de eerste periode buiten de school 
geplaatst en gesitueerd in een bos omdat tijdens twee ‘proefsessies’ was geobserveerd dat de 
natuurlijke omgeving een positief effect leek te hebben op de rust, interesse en het plezier 
van de kinderen.  

Het actieonderzoek kreeg vorm omdat naast icc Mirjam nu ook een aantal 
leerkrachten en de directeur van de school zich betrokken toonden. In de eerste fase van 
onderzoek was het deels door de drukte op de werkvloer en deels doordat er vermoedelijk 
nog onvoldoende interesse van de leerkrachten was niet mogelijk gebleken om 
klankbordvergaderingen te organiseren.       

In deze tweede fase van onderzoek veranderde dit omdat de directeur ervoor zorgde 
dat zijzelf, de intern begeleidster en de leerkrachten van groep 6, 7 en 8 beurtelings als 
observant aanwezig konden zijn bij de veldexperimenten en dat icc Mirjam bij ieder ervan 
aanwezig zou zijn. Daarnaast faciliteerde ze dat er klankbordvergaderingen plaats konden 
vinden onder schooltijd door vervanging te regelen voor alle betrokken leerkrachten. Zo 
ontstond een substantiële verbreding van het draagvlak voor het lab in de school en kwam er 
ruimte voor een gezamenlijk leerproces van de betrokkenen. 

In de serie klankbordvergaderingen die vanaf november 2015 plaatsvonden, namen 
naast mij als onderzoeker, de kinderfilosofe, icc Mirjam, de betrokken leerkrachten van groep 
6 ,7 en 8, de directeur en de intern begeleidster van de Bisschop Bekkersschool twee externe 
leden ter ondersteuning deel; hoogleraar Jacques Zeelen en dr. Ben Boog, adviseur op het 
gebied van actieonderzoek.   

In deze vergaderingen werd gereflecteerd op wat zich in het lab had voorgedaan en 
in relatie hiermee op de eigen praktijk. Zo konden de bevindingen gedeeld en tegen het licht 
gehouden worden in een proces van wederkerige adequaatheid.  

Omdat de conversatieruimte zodanig werd versterkt, was het mogelijk om het lab 
tijdelijk buiten de schoolpraktijk te plaatsen als een buitenschoolse enclave zonder de 
communicatie met de school te verliezen. In paragraaf 5.1 belicht ik de cyclus van 
veldexperimenten, klankbordvergaderingen en tussentijdse reflectiebesprekingen met 
(individuele leden van) het lab-team. De analyse van deze periode is te vinden onder 5.2. 
Hier ga ik eerst in op de ontwikkelambitie en vervolgens op de veranderambitie van het 
onderzoeksproject. De data die ik hier presenteer komen uit een observatieverslag, waar 
relevant aangevuld met videobeelden en transcripts van interviews en van gesprekken uit 
veldexperimenten. 

 
 

5.1 Veldexperimenten, klankbordvergaderingen & tussentijdse 
reflectie 

 
In deze tweede fase stond een cyclus van 10 veldexperimenten centraal en vonden daarnaast 
een aantal extra activiteiten plaats, waarvan twee op initiatief van de kinderen. Dit betrof een 
‘Kunstdag op Zaterdag’ waarin zij hun vriendjes deelgenoot konden maken van hun 
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ervaringen in het lab en deelname aan de Koningsmarkt om geld in te zamelen voor de 
voortzetting van het lab voorbij de tijdsperiode die er in eerste instantie aan was 
toebedeeld.92 

Verder werd er als extra activiteit een ‘Familiedag’ georganiseerd om tegemoet te 
komen aan de nieuwsgierige belangstelling van de betrokken ouders die het transport naar- 
en van de locatie in het bos verzorgden. Aan het eind van de periode vond een door de 
kinderen geleide ‘Workshopdag voor volwassenen’ plaats waarvoor hun ouders en 
leerkrachten, leden van het bestuur van de school en hoogleraar Jacques Zeelen waren 
uitgenodigd. Deze workshopdag was bedoeld als alternatief voor de interviews en 
vragenlijsten waarmee in eerdere instantie was geprobeerd inzicht te krijgen in hoe de 
kinderen het lab ervoeren, maar die te vaak een appèl leken te doen op hun sociaal-
gedisciplineerde stem. 

De veldexperimenten vonden in deze periode plaats onder schooltijd in en rond een 
huis in een bos en hadden min of meer de duur van een schooldag; van 8.45 tot 13.30 uur. 
De enclave bestond in deze periode uit een licht wisselende groep van ongeveer veertien 
kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar en werd begeleid door het lab-team dat net als in de 
eerste fase gevormd werd door icc Mirjam, kinderfilosofe Fabien, filmmaker Pieter en mij. 
Bij iedere sessie waren afwisselend steeds twee collega’s van de school aanwezig als 
observant. Bij aanvang van deze tweede periode was de kinderfilosofie nog steeds sterk 
leidend in de veldexperimenten, gaandeweg verschoof dit en begon de focus meer op kunst 
te liggen. 

Voor de dataselectie en -analyse zijn vijf veldexperimenten geselecteerd die in hun 
opeenvolging inzicht moeten geven in het iteratieve ontwikkelingsproces van de tweede fase. 
Het gaat om de veldexperimenten 19, 20, 21, 22 en 24. Achtereenvolgens is er in deze sessies 
een focus op de verantwoordelijke stem, de creatieve stem, de authentieke stem en in de laatste twee 
sessies beide op de verantwoordelijke stem. In de structuur van de datapresentatie maak ik 
onderscheid tussen ‘Ontwikkeling van het lab’, ‘Klankbordvergaderingen’, 
‘Veldexperimenten’ en ‘Tussentijdse reflectiebesprekingen’.  
 
 
 

                                                 
92 Tot aan juli 2016 
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Bij de datapresentatie van de veldexperimenten is steeds een indeling gemaakt in a) het lab 
als educatieve ruimte b) het lab als polyfonische ruimte en c) het lab en de schoolpraktijk. De 
reden is dat verschillende aspecten die in relatie staan tot de onderzoeksvragen hierin 
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terugkomen. Het gaat om het zoeken naar opdrachten en werkvormen bij het ontwikkelen 
van het lab, om de manier waarop de vrije stemmen in polyfonie naar voren komen en om 
de invloed van de school op de ontwikkeling van het lab in een gezamenlijk leerproces. 
Daarnaast worden er onder het kopje ‘Ontwikkeling lab’ uit drie veldexperimenten, 15, 16 en 
17, die aan het begin van de periode plaatsvonden enkele onderdelen belicht vanwege het feit 
dat er hierin maar een paar inzichten, opdrachten of werkvormen waren die in de lijn van 
ontwikkeling van belang zijn om te vermelden.  
 

5.1.1 Ontwikkeling lab: inzichten uit vier veldexperimenten 
 
In het kader van de ontwikkeling van het lab wordt er ingegaan op een aantal bevindingen uit 
de periode waarin veldexperimenten 15, 16, 17 en de ‘Familiedag’ plaatsvonden en ga ik niet 
gedetailleerd in op de opzet van deze sessies. In de bevindingen zijn een drietal thema’s te 
onderscheiden: de manier waarop de drie vrije stemmen naar voren kwamen, de groeiende 
zintuigelijke en omgevingsgerichte oriëntatie van het lab en de aard van de relatie tussen de 
buitenschoolse enclave en de schoolpraktijk. 

Wat betreft het verschijnen van de drie vrije stemmen werd in het begin van deze 
tweede periode door ons geconstateerd dat een aantal kinderen nog moeite leek te hebben 
om zich uit te spreken. De ‘stille stem’ en de sociaal-gedisciplineerde stem waren vaak nog 
wel waarneembaar. De kinderfilosofe observeerde tijdens de veldexperimenten dat de 
kinderen wat betreft concentratie grote stappen maakten.  

Waar zij aanvankelijk maar enkele minuten konden samenzitten en naar elkaar 
luisteren zonder onrust en conflicten, voerden ze nu langere gesprekken en reageerden 
daarbij ook steeds meer, vaak voorzichtig, op wat de ander zei. Deze observatie werd gedeeld 
door de andere leden van het lab-team. De vraag die wij ons tijdens deze sessies stelden was, 
of kinderen dusdanig gesocialiseerd waren dat ze wisten welke houding er in het lab van hen 
verwacht werd, dat wil zeggen: spraken ze misschien met een sociaal-gedisciplineerde stem, 
of werd er daadwerkelijk ruimte voor de authentieke stem ervaren?  

In veldexperiment 15 zijn enkele voorbeelden te vinden van het naar voren komen 
van de vrije stemmen. Wat betreft de creatieve stem zagen we hier hoe deze tijdens een 
filosofische dialoog over tegenstellingen verscheen, zoals toen Anwer begrippen met elkaar 
in verband bracht en daarbij naar ervaarbare, zintuigelijke beelden zocht: “Hard is niet altijd 
fijn, zacht meestal wel. Zoals licht en duister. Licht dat heeft een zacht bed, duister heeft een 
hard, stenen of een verbrand bed.”93   

Sommige kinderen leken zich ook bewust te zijn van de ruimte voor de authentieke 
stem in het lab, zoals tijdens interviews in veldexperiment 15 naar voren kwam. Devika: “In 
de klas kom je meestal niet aan de beurt als je iets wilt zeggen, maar hier krijgt iedereen 
gewoon de kans om iets te zeggen.” Emina: “…je kan eindelijk zelf wat bedenken zonder dat 
iemand zegt van: dat is onzin.”94  

                                                 
93 Uit: filosofische dialoog in ‘Transcript veldexperiment 15’ (11-09-2015) 
94 Uit: interviews in ‘Transcript veldexperiment 15’ (11-09-2015) 
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In veldexperiment 16 viel een uiting op van een nog wat diffuse interne dialoog 
waarin de authentieke stem zich leek af te tekenen naast meer sociaal-gedisciplineerde of 
verantwoordelijke stemmen. Op de vraag van de kinderfilosofe of dieren ons respect krijgen 
reageerde Eva: “Nou eigenlijk vind ik niet dat we zoveel respect hebben want we slachten ze, 
maar kijk ik ga wel gewoon vlees eten want dat is ook gezond voor mij eigenlijk en er zijn 
ook speciale dieren en ik vind het heel belangrijk dat mensen minder vlees eten.”95 

In veldexperiment 17 kwam de authentieke stem op andere manieren meer expliciet 
naar voren en spraken een paar kinderen zich tijdens de filosofische dialoog vrij uit. Anwer: 
“Meisjes hoeven toch niet stoer te zijn, dat is meestal voor mensen die niet veel 
zelfvertrouwen hebben.” Eva: “Maar jongens zijn meestal bang om te laten zien dat ze bang 
zijn.” 

Er waren ook bedenkingen ten aanzien van het verschijnen van de authentieke stem: 
de kinderfilosofe zei in reflectie aan het eind van veldexperiment 17 dat ze deze niet goed 
vond gaan: “…het meeste vind ik wel dat je volwassenen hoort praten, wat er pedagogisch is 
‘ingebonkt’.”96 In een ander tussentijds overleg97 werd wat betreft de verantwoordelijke stem 
de vraag opgeworpen of de kinderen echt naar elkaar luisterden en (wilden) snappen wat de 
ander zei en bewoog; dit werd door het lab-team als een voorwaarde aangenomen voor het 
nemen van verantwoordelijkheid. De kinderen kregen meer vrijheid, zo werd er ook een 
ateliervorm geïntroduceerd.         

Er werd onderling geconstateerd dat er in het lab-team een voortdurende discussie 
gaande was over het geven van keuzevrijheid aan kinderen waarbij de meningen sterk 
verdeeld waren; de kinderfilosofe wilde graag vasthouden aan de opdrachten, icc Mirjam zag 
meer in improviseren, ik stond er als onderzoeker tussenin. 

In de drie veldexperimenten kreeg het zintuigelijke en omgevingsgerichte een 
grotere, vanzelfsprekende plaats. Soms werd dit door kinderen letterlijk benoemd, zoals waar 
Eva zei: “Als je in de natuur bent dan zie je meer dingen en dan denk je: oh ja dat kan dan 
ook nog!”98 

In veldexperiment 15 speelde met name in de buitenopdrachten het zintuigelijke een 
belangrijke rol en werd soms tegelijkertijd een appèl gedaan op de verantwoordelijke stem. 
Een voorbeeld is dat Jonas tijdens de blinddoekoefening aan Anton vroeg om zijn hand vast 
te houden en hem te begeleiden; dit deed hij schoorvoetend. 

 

                                                 
95 Uit: gesprek in ‘Transcript veldexperiment 16’ (09-10-2015) 
96 Uit videobeelden ‘13112015 gesprek met kinderfilosofe’ van gesprek tijdens veldexperiment 17 
 
98 Uit interview in ‘Transcript veldexperiment 15’ (11-09-2015) 
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Beeld 29 Zintuigelijke opdracht: de ander geblinddoekt rondleiden  

 
In veldexperiment 15 ging het zintuigelijke op een zeker moment ook spontaan een rol 
spelen in de omgang tussen kinderen. Na een gesprekje over welke dingen wel of geen geur 
hebben liep een van de kinderen achter zijn vriend langs om even terloops aan hem te 
ruiken.99  
                             

 
                             Beeld 30 Zintuigelijke verkenning van een vriend  

 

                                                 
99 Uit videobeelden: ‘11092015zintuigelijk.mp4’  
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Gedurende de drie veldexperimenten gaven de kinderen vorm aan de relatie tussen 
het lab en school door de schoolpauzes te bewaken en de tijd in de gaten te houden. Op een 
aantal momenten stond de relatie tussen lab en school even onder druk. In veldexperiment 
16 moest de sessie vroegtijdig worden afgebroken omdat een van de leerkrachten zonder 
overleg besloot dat alle kinderen moesten deelnemen aan een sponsorloop. Ook moesten 
sommige kinderen van hun leerkracht het ‘schoolwerk’ wat ze niet konden doen door hun 
deelname aan het lab later inhalen. Dit leidde tot weerstand bij de kinderen.  

In de periode dat deze veldexperimenten plaatsvonden, werd duidelijk dat er bij 
sommige leerkrachten sprake was van een verschuivend perspectief op enkele kinderen, wat 
leidde tot een andere houding ten aanzien van deze kinderen in de school. Zo viel het hen 
wat betreft Jonas op dat hij in het lab zo sterk en anders aanwezig was dan op school waar 
hij, zoals dat door hen werd benoemd, ‘cognitief onderpresteerde’. Het verschil zorgde bij de 
betrokken leerkrachten voor twijfel aan hun eigen perspectief en deed hen besluiten om hem 
een psychologische test te laten doen om meer zicht te krijgen op zijn ‘kunnen’.  

Een bijzonder aspect van de relatie tussen het lab en de schoolpraktijk, zoals die 
sinds de verhuizing naar het bos had vorm gekregen, betrof de eerdergenoemde 
ouderbetrokkenheid. Vanaf het begin van de tweede fase vormden ze een kleine 
gemeenschap met een actieve Whatsapp-groep. Door deze groeiende ouderbetrokkenheid 
was het mogelijk om na veldexperiment 17 een ‘Familiedag’ te organiseren. Gedurende deze 
dag waren ouders van verschillende culturele achtergronden samen bezig met dezelfde 
activiteiten als die we met de kinderen in het lab deden en speelden de kinderen zelf buiten. 
 Tijdens deze ‘Familiedag’ werd geobserveerd dat met name de allochtone ouders 
aansluiting leken te vinden bij de creatieve opdrachten en de filosofische dialogen waarin 
beelden werden gebruikt en dat een van de moeders die de Nederlandse taal nauwelijks sprak 
goed mee kon doen. Bij de creatieve opdrachten viel op dat de meeste allochtone ouders zich 
meer in een poëtische taal en met meer emotie uitdrukten en dat de Nederlandse ouders een 
meer praktische invalshoek leken te hebben.  Een voorbeeld hiervan is dat Walids’ vader als 
antwoord op de filosofische vraag ‘Kunnen bomen lopen?’ een tekening maakte van een 
boom in vier verschillende jaargetijden en stelde dat dit als een vorm van lopen kon worden 
gezien.  

Aan het eind van de Familiedag gaven verschillende ouders aan dat ze de silly 
assignment ‘tekenen met de ogen dicht’ zo leuk vonden en daarnaast werden de verschillen 
tussen de perspectieven interessant gevonden. De moeders van Jonas, Hamza en Devika 
vroegen of het lab ook voor ouders op school kon worden gegeven. Een van de moeders gaf 
als reden voor deze vraag, dat het goed voor haar taal zou zijn, de moeder van Devika 
verzuchtte dat je hierdoor “…dan weer even het gevoel hebt dat je bestaat, dat je een mens 
bent, verder word je zo geleefd door je werk.”100 
 
 
 

                                                 
100 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab september-december 2016’  
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5.1.2 Klankbordvergadering 1101 
Aanwezig: Icc Mirjam, Wally (directeur), intern begeleidster, Carla (leerkracht groep 7), Rico (leerkracht 
groep 8), Fabien (kinderfilosofe), Jacques Zeelen (voorzitter), Ben Boog (adviseur), Nathalie (onderzoeker). 
 
In de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep kwamen de probleemstelling van de school, 
de opbrengsten van de voorgaande periode en de relatie tussen het lab en de schoolpraktijk 
aan bod.  
 

De probleemstelling  
In de probleemstelling die bij aanvang van het onderzoek door de school werd geformuleerd 
werd de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen genoemd als speerpunt. Hier 
wordt in deze vergadering dieper op ingegaan. Wally brengt nogmaals naar voren: “We 
hopen dingen te vinden waardoor wij onze kinderen, omdat we toch een bepaalde doelgroep 
hebben, nog beter geschikt kunnen maken voor de wereld en hopelijk zo tools mee te 
geven.” Dit wordt beaamd door de intern begeleidster die aangeeft dat kinderen meer 
moeten leren dan ‘de basisvaardigheden’ rekenen en taal, zij zegt de persoonlijke 
ontwikkeling erg belangrijk te vinden. Als onderzoeker geef ik in reactie hierop een 
opsomming van de zaken waarop de actuele focus ligt:  
 

 “…de dialoog waar hoofd, hart en handen bij betrokken zijn (…) inzicht krijgen in 
hoe de    combinatie van kunst en filosofie kan werken (...) bij het vinden van de 
eigen stem (...) spelregels voor een (…) dialoogruimte en [het zoeken naar] een 
inspirerende aanvulling op het bestaande curriculum waar subjectificatie een eigen 
plek in krijgt.” 

 
 Icc Mirjam ziet hierin een bijzondere rol voor de filosofie: “…dat is ook het veilige van 
filosoferen (...) je gebruikt wel wat er in jezelf om gaat, maar het gaat niet over jezelf”. Wally 
vult haar aan:  
 

Wally: “Filosofie kan dus ook een middel zijn voor de betere  
ontwikkeling van de kinderen (...) zeker als kinderen taalzwak zijn. In ons  
systeem doe je ze dan eigenlijk altijd te kort. Dus het is ook ze een kans geven  
om te laten zien dat ze kunnen denken en dat ze ook ideeën hebben (…)  
kinderen ruimte geven om te denken en na te denken over denken.”  
“Dat hoort natuurlijk ook bij kinderen volwassen maken. En zeker nu (...)  
moet je kinderen vooral ook leren zich veel bewuster te zijn van: waarom  
wil ik dat dan? En: wat vind ik belangrijk?”  
 

Icc Mirjam vertelt het niet eens te zijn met de Daltoncoördinator van de school die gesteld 
zou hebben dat “filosofie een luxeproduct is voor onze kinderen”, zij zet daartegenover dat 
het wat haar betreft een ‘basisproduct’ is. 

                                                 
101 Transcript ‘geanonimiseerde klankbordvergadering 08-12-2015’ 
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Opbrengsten 
Wat betreft de opbrengsten van deze eerste periode werd gesproken over de verandering die 
we bij kinderen hebben gezien; hun zelfstandigheid en hun stemmen. De verandering van de 
kinderen zien Carla en Wally met name in een toename van rust, betrokkenheid, focus en 
aanspreekbaarheid. Wally: “…ook kinderen die in de klas (...) meer moeite hebben om 
betrokken te zijn (…) ook de kinderen die niet direct aan het woord zijn (...) je ziet wel (...) 
dat ze meedoen of dat ze meedenken...” 
 Vanuit mijn observaties als onderzoeker beaam ik dat de spanningsboog van de 
kinderen sterk vergroot is. In het begin was deze enkele minuten, nu wordt er gedurende een 
kwartier moeiteloos in dialoog gegaan; er wordt naar elkaar geluisterd en kinderen reageren 
op elkaars uitspraken. De kinderfilosofe geeft aan dat kinderen zich bewust zijn geworden 
van de ruimte die ze in het lab krijgen en dat ze deze vaak ook daadwerkelijk innemen: “Op 
een gegeven moment hebben ze ook door (...): oh ik hoef hier niet het antwoord te gaan 
geven wat zij in hun hoofd hebben.”       
 Directeur Wally is verbaasd over hoe individuele kinderen zich uitspreken: “…hij kon 
ook heel moeilijk echt goede zinnen maken. En nu vind ik dat ie dat heel goed doet. En het 
kan maar zo zijn dat hij hierdoor dan heel erg geprikkeld is (...) omdat hij ook in een talige 
omgeving is op zo’n dag. Of dat er iets van hem verwacht wordt.” Icc Mirjam ziet ook de 
taalontwikkeling en stelt dat de kinderen leren dat “…woorden dubbele betekenissen 
hebben.”  
 Ik geef als onderzoeker aan dat ik de kinderen meerdere malen zelfstandig leiding zag 
geven aan de groep met eenvoudige, hen bekende opdrachten waar ze vaak zelf een eigen 
perspectief op hadden. Wally vraagt of ze zich hier als ‘de juf’ of ‘de meester’ gingen 
gedragen. Icc Mirjam: “Ze zeiden letterlijk: “we gaan dat en dat doen” en dat was inderdaad 
volgens een bepaald stramien, maar ook “dat hebben wij verbeterd.” 
 Directeur Wally reageert op de anecdote over Safouan’s uitspraak dat het een slechte 
regel is dat je iemand niet mag slaan op school en geeft aan te zien wat het belang is van het 
naar voren brengen van een ‘sociaal onwenselijk antwoord’ door de authentieke stem ruimte 
te geven:  
 

Wally: “(...) wat jij zelf vindt (...) dat mag dan wel gezegd worden. Dat is 
moeilijk(...) vaak is iemand geneigd in te vullen waarom iemand iets denkt en 
het dus meteen van tafel te vegen. Maar als je ernaar vraagt hoe het is blijkt er 
helemaal niet een slecht verhaal achter te zitten en dan stellen ze het ook zelf 
een beetje bij.”  
Icc Mirjam reageert: “Al die kinderen die keken zo van: dat is heel raar. Maar ik 
vond het fantastisch dat hij dat durfde te zeggen. En hij had er ook een reden 
voor. Hij zegt: “Ja maar soms moet het gewoon stoppen, dan moet je even een 
grens stellen anders stopt het niet.” In een normale onderwijssituatie zeg je ook 
meteen: “Ja maar zo hoort dat niet. Ga jij eens even op de gang staan.” “…dat 
heeft dus heel erg lang geduurd, toen waren we al bijna een jaar bezig, dat 
iemand sociaal onwenselijke antwoorden durfde te geven.” 
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 Icc Mirjam zegt gezien te hebben hoe moeilijk het voor sommige kinderen is om zich 
vrij uit te spreken en geeft als voorbeelden van de ‘stille stem’ hoe Safouan en Walid lange 
tijd niets hebben gezegd. Ze wijt dit ten dele aan de ervaren gezagsverhoudingen: “… een 
van de kinderen zei dat ik weg moest want anders dan ging ik het antwoord doorvertellen 
aan Wally”, maar ook aan de vrees om zich uit te spreken: “Datzelfde geldt voor die open 
vragen dat je eigen idee erover geven, dat was dan eerst ook heel voorzichtig een zinnetje en 
dan niet meer erop verder.” De kinderfilosofe vult aan: “Ja, dan zeiden ze iets leuks en dan 
ging ik er op in en dan, eh, help! dan ben ik te verstaan.” Op Wally’s vraag hoe ervoor 
gezorgd kan worden dat kinderen dat gevoel niet hebben, zegt icc Mirjam dat dit vanaf de 
kleuterklas ingezet zou moeten worden, dat het ‘gewoon’ moet worden.  
 De authentieke stem komt ook ter sprake in relatie tot het Burgerschapsprogramma 
De Vreedzame School, waarover icc Mirjam en directeur Wally van mening verschillen.  
 

Icc Mirjam: “Met Vreedzame School heb je nog een doel… je wilt bereiken dat 
ze bepaalde waarden en normen gaan aanhouden. Dus eigenlijk staat je doel al 
vast.”  

 Wally: “Nou je wilt dat wel zo democratisch mogelijk, dat is wel  
het uitgangspunt van Vreedzame School. Dat is ook een stukje menswording 
dan.”  

 Icc Mirjam: “Jawel, maar je kunt het niet niet willen als kind.”  
 Wally: “Nee, het is niet bedacht door het kind.”  
 Icc Mirjam: “Het komt niet uit jezelf, dat is wel een verschil met filosoferen.”  
 De intern begeleidster valt haar bij: “(…) hier komen vragen van onderaf.  

Ik heb een keer gekeken bij jullie toen jullie bij die zandbak zaten. Het komt 
echt vanuit wat Jonas zegt (…) die eigen ideeën van kinderen die komen op 
zo’n dag echt naar boven. Ze zitten allemaal in hun kracht eigenlijk.”  

 
Ik deel verder als onderzoeker mijn observatie dat de creatieve stem aanvankelijk moeizaam 
kon worden onderscheiden, de kinderen hadden langere tijd moeite met het zich creatiever 
uitdrukken.  
 

Relatie lab en schoolpraktijk  
In de vergadering wordt ook gesproken over de ontwikkeling van het lab en de inzichten die 
voor de school van belang waren, verandering in de houding van leerkrachten en het 
implementatieproces. Wat betreft de ontwikkeling van het lab vertelt icc Mirjam dat dit vorm 
krijgt door de interesse van de kinderen als leidraad te nemen. Zo is ontdekt dat Safouan erg 
veel interesse heeft in schilderen. Het palet aan creatieve expressiemogelijkheden wordt op 
deze manier uitgebreid in het lab. Verder stelt ze dat het lab steeds meer proces-georiënteerd 
wordt: “…dus het is heel erg sterk dat experimenteren, dat zoeken, waardoor er ook veel 
meer uit kan komen, omdat het iets is wat niet af moet of een bepaalde vorm hoeft te 
hebben.”  

Er worden inzichten geformuleerd die door de aanwezigheid van het lab worden 
opgeroepen. Directeur Wally: “Dat doen wij veel te weinig hè, dingen bij de kinderen 
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neerleggen.” Ze geeft aan dat er weliswaar aandacht is voor ‘menswording’, vanuit 
Vreedzame School, Dalton en de identiteit van de school, maar dat de school nog ‘veel te 
bepalend’ is. Icc Mirjam wijst op de ‘productgerichtheid’ van het vak CKV:  

 
Icc Mirjam: “(…) dus we zijn ook met onze culturele kunstzinnige vorming  
precies zo bezig als binnen onze cognitieve vakken. Namelijk: dit is het  
eindresultaat, het hangt hier en jij gaat het namaken daar heb je twee keer voor.  
Dat is precies hetzelfde daar is niets authentieks meer aan.” 
 

Er wordt gesproken over de atelier-tijd die is ingesteld waarin de kinderen zelf in groepjes 
keuzes kunnen maken voor bepaalde opdrachten vanuit de hoop dat dit misschien bij zou 
dragen aan het Dalton doel ‘Vrijheid in Gebondenheid’, waarvan we vinden dat dit nog niet 
zo naar voren komt in het lab. 

Het perspectief op de kinderen verschuift. Icc Mirjam geeft een voorbeeld hiervan 
en vertelt hoe ze aan het begin dacht dat het niet goed kwam: “Alle kinderen kunnen het 
behalve die van ons.” Als reden hiervoor voert ze aan dat ze vond dat de kinderen geen 
gespreksvaardigheden hadden: “Als je niet naar elkaar luistert kun je ook niet filosoferen.”  

Ze stelt dat ‘pluskinderen’, die naar haar zeggen goed zijn in het reproduceren van 
kennis en daar eigenwaarde uithalen, het misschien moeilijker hebben dan de andere 
kinderen die daar minder goed in zijn, omdat in het lab een appèl gedaan wordt op zèlf 
denken. Icc Mirjam: “Het etiketje ‘pluskind’ verandert door dit.” 

De intern begeleidster sluit zich hierbij aan: “Uiteindelijk komen we er ook wel 
achter dat ook andere kinderen die niet zozeer meer presteren, maar wel op een bepaalde 
manier denken of soms anders zijn, daar heel mooi in mee kunnen gaan.” Ze zegt tot het 
inzicht te zijn gekomen dat filosoferen ‘juist niet voor bollebozen’ is.  

Icc Mirjam ziet ook een veranderde interactie tussen de kinderen sinds de enclave in 
de natuur is gesitueerd: “Er is daar nooit ruzie. Gewoon de hele dag niet (…) nooit geen 
botsing (…) toch moeten ze ook van alles (…) het is niet zo van: ga maar lekker het bos in.” 

Verder wordt ingegaan op de implementatie van het lab in de schoolpraktijk. Het 
draagvlak wordt voorzichtig steviger. Leerkracht Carla wil meer betrokken worden omdat ze 
“…nu wel erg aan de zijlijn staat” en leerkracht Rico ziet mogelijkheden om het lab in 
verband te brengen met het duurzaamheidsproject Energy Challenge en het te integreren in een 
jaarlijks schoolkamp bij aanvang van het schooljaar. Hier zou de toon gezet worden voor een 
houding van docenten waarin geprobeerd wordt om steeds “ruimte te creëren voor de 
kinderen dat ze hun eigen stem laten gelden (…) en dat ze dat zelf ook zo voelen.”  

Wally ziet kansen voor de implementatie door aan te sluiten op het Dalton 
Kiesbord. De ‘filosofieklas’ kan hier als keuzeactiviteit aan verbonden worden. Ze denkt ook 
over een koppeling aan cultuureducatie en aan taal. Icc Mirjam vindt dat dit niet substantieel 
genoeg is omdat het gaat om twee keer een uur per week.  

Wally spreekt de wens uit om het lab meer in de school te integreren en meer plaats 
te geven aan dialoog: “…de houding van de leerkracht zou flexibeler moeten zijn zodat er 
ruimte komt voor eigen vragen van kinderen in de dagelijkse lespraktijk.” Een aantal 
leerkrachten reageert hierop door te stellen dat dit moeilijk is binnen het systeem waarin ze 
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werken, er ontstaat dan al gauw tijdnood omdat er methodisch, met taakformulieren gewerkt 
wordt. Wally wil gaan denken over ruimte maken in het curriculum, misschien in het kader 
van 21st century skills en over scholing van docenten om te leren doorvragen; voor “een 
vragende houding” op de werkvloer. Ze wil daarnaast inspiratie bieden voor de andere 
docenten op de werkvloer middels (film)materiaal.  

Icc Mirjam wijst op een belangrijke uitdaging bij de implementatie van het lab in de 
school: “… eigenlijk is het ook heel moeilijk om uit je bestaande rol te stappen en te zeggen: 
nu is alles even anders (…)je geeft instructie en opeens hebben we zo meteen even een uurtje 
(…) is de leraar iemand anders, heeft een andere houding.” Ze vindt het een echte kunst om 
“…jezelf in een staat te brengen waarin je dingen open houdt.” Rico valt haar bij: “…de tijd 
en rust die je het zelf moet geven (…) om een andere rol aan te nemen als leerkracht. Daar 
zit dan zoveel winst in.” Hij zegt hoe moeilijk het maken van de afweging tussen sturen en 
loslaten soms is en geeft als voorbeeld een situatie waarin kinderen onderling aan het praten 
zijn en de neiging die hij als leerkracht dan heeft om meteen naar hun taakformulier te 
vragen en of hun planning wel uitkomt. Rico: “…dat zit er helemaal ingebakken terwijl er 
misschien ‘fantastische gesprekken’ plaatsvinden”, hij geeft aan dat hij die daarmee 
doorkruist. Er wordt verder gesproken over de factor ‘tijd’ en waar accenten gelegd worden, 
de kritische vragen die door ‘de Inspectie’ gesteld worden als er niet genoeg wordt gerekend 
en het ‘goede verhaal’ wat je als school daartegenover kunt stellen. Ook het belang van de 
ouderbetrokkenheid die nu op gang is gekomen komt aan bod; deze zou bij de 
implementatie ook een rol kunnen spelen. 
 

5.1.3 Veldexperiment 19 
 

 

a. Het lab als educatieve ruimte: pedagogische en didactische aspecten 
De focus lag op het naar voren halen van de verantwoordelijke stem. Gedurende de sessie 
zagen we in de filosofische dialoog, in de creatieve opdrachten en in opdrachten waarin het 
maken van eigen keuzes centraal staat dat deze interesse, plezier en opwinding opwekten bij 
de kinderen.  

Veldexperiment 
19 

Focus op de verantwoordelijke stem  

15-01-2016 
9.00-13.30 
Locatie: Onland 
bos 
 
Observatie door 
directeur Wally en 
leerkracht Carla 

Centrale vraag: Wie is de baas over mijn leven? 
 
Opzet en Werkvormen: 
Filosofisch kaartspel ‘Wie is de Baas over mijn leven?’  
‘Heen en Weer’ spel: morele posities innemen: naar welke stemmen luister ik?  
Tekenopdracht: eigen dillemma’s 
Broodjes bakken 
Atelier: keuze uit verschillende opdrachten, media en materialen  
Gezamenlijke lunch en spelen in het bos 
Presentaties en nagesprek 
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Bij de opdrachten die een spelvorm hebben zoals ‘Wie is de baas over je leven’102 
leggen de kinderen kaarten met autoriteitsfiguren zoals familieleden, leerkrachten, 
politieagenten en de koning op volgorde van gezag. Ze reageren geïnteresseerd en 
gemoedsvol op elkaars uitspraken en keuzes. Ditzelfde geldt voor het ‘Heen en Weerspel’, 
waarin kinderen naar aanleiding van een dilemma een ‘morele keuze’ maken door op een ‘ja 
of nee positie’ te gaan staan en uitleg te geven waarom. Het gaat hier om de vraag naar welke 
stemmen in zichzelf zij luisteren. Voorbeelden van dilemma’s zijn ‘of je een enkele keer vlees 
mag eten als je ouders vinden dat je vegetarisch moet eten’ en ‘wat je moet doen als twee 
mensen je in vertrouwen een geheim vertellen over elkaar dat je niet mag doorvertellen’. Dit 
soort vragen wekken opwinding bij de kinderen. De tekenopdracht waarin kinderen hun 
eigen dilemma’s tekenen wordt door hen geconcentreerd en door sommigen zelfs met 
overgave gedaan.  
 In het atelier waarmee het programma van de dag wordt afgerond maakten de 
kinderen eigen keuzes voor hoe ze de opdracht invullen, met wie ze samenwerken en 
middels welke kunstdisciplines- en materialen ze dit doen. Zo is er onder andere een keuze 
tussen schimmenspel, drama en het maken van animatiefilmpjes.  
 De kinderen gaan hier op een vanzelfsprekende manier aan de slag en weten bijna 
zonder uitzondering gebruik te maken van de ruimte die geboden wordt. Sommige kinderen 
kunnen hun keuzes desgevraagd toelichten. Opvallend is hoe zelfstandig zij aan de slag gaan 
met het maken van de figuren voor het schimmenspel, waar ze vorige keer nog hulp van icc 
Mirjam nodig hadden doen ze het nu zelf. 
 

b. Het lab als polyfonische ruimte: de stemmen 
In deze sessie komen met name de authentieke en de verantwoordelijke stemmen van 
kinderen naar voren tijdens twee ‘spel-achtige’ werkvormen103. De authentieke stem is sterk 
waarneembaar in de uitspraken en keuzes die Maud maakt. Tijdens het ‘Heen en weer spel’ 
durft zij ‘sociaal onwenselijke’ keuzes te maken naar aanleiding van de geschetste dilemma’s 
door te stellen: “Ik spiek wel eens” en “Als ik 100 euro vind op straat dan hou ik het.” Op 
deze van de groep afwijkende standpunten wordt door de andere kinderen luidruchtig 
negatief commentaar gegeven. Haar manier van doen staat in contrast met de demonstratieve 
sociaal wenselijke antwoorden van Jonas en Anwer die stellen dat hun keuzes gebaseerd zijn 
op hun geloof.  

Tijdens de oefening ‘Wie is de Baas over je leven’ is de authentieke stem bij een paar 
kinderen waar te nemen in de autonome manier waarop zij hun eigen wil beschouwen. Een 
voorbeeld hiervan is Maud, die zegt: “Je bent de baas over je leven maar alleen als je dat wil.” 
Een ander voorbeeld is de uitspraak van Jonas: “Als je iets niet wil maar je doet het toch dan 
doe je het toch uit wil?”     

Een aantal andere kinderen lijkt het wat moeilijker te vinden om zich vrij en 
autonoom te uiten. Als de kinderfilosofe vraagt of juf de baas over hun leven is wordt 
gekeken naar leerkracht Carla en directeur Wally die als observanten aanwezig zijn. Dalila 

                                                 
102 Werkvorm ontwikkeld door kinderfilosofe Fabien 
103 Uit: ‘Transcript veldexperiment 19’ (15-01-2016) 
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reageert met: “Het is heel ongemakkelijk” en Maud zegt: “Het is heel ongepast” Andere 
kinderen vallen hen bij. In reactie hierop gaan leerkracht Carla en directeur Wally even weg 
en durven de kinderen te zeggen dat juf niet de baas is over hun leven. Eva zegt: “Je bent 
zelf de baas van je eigen leven (…) de juf is verantwoordelijk voor jou, die moet je dingen 
leren.”  Jonas vult aan: “Juf bepaalt alleen onder schooltijd wat je moet doen, niet in je vrije 
tijd (…) naar de brandweer luister je alleen als het huis in brand staat.” 

Twee andere dingen die in relatie tot de authentieke stem opvallen is dat sommige 
kinderen, zoals Dalila en Ervin, die relatief stil zijn tijdens de filosofische dialoog, gaandeweg 
de sessie hun eigen gedachten meer uiten, met name in het atelier.  Een van de andere 
kinderen, Maud vraagt zich spontaan en in zekere zin gemoedsvol af: “Waarom heet een 
koekje een koekje en een fiets een fiets?” en geeft hiermee de aanzet om in een volgende 
sessie ‘taal’ als onderwerp te nemen. 

Wat betreft de verantwoordelijke stem zien we hoe Jonas’s vrijmoedige uitspraak over 
zijn geloof tot een dialoog leidt, waarin kinderen bewust reageren op elkaar.  
 

Jonas: “(…) ik weet niet of jullie dat geloven maar ik denk dat (…)  
als God ergens zegt: maak jezelf dood, dan zou ik dat wel doen (…)  
Ik weet niet wat jullie denken.” 
Eva: “Ja maar als je dat leest dan beslis je toch zelf: ik doe het?” 
Maud: “Ik vind het een beetje ongemakkelijk om dat hier ook gelovigen zitten 
 en ook ongelovigen dus...”  
Jonas: “Moet ik weggaan?”  
Dalila: “Moet ik ook weggaan?” 

 
Op dit laatste reageren de andere kinderen door elkaar heen pratend: “Nee! Iedereen heeft 
toch z’n eigen mening?!”  

Door de vraag ‘Wie is de baas over je leven?’ komt de verantwoordelijke stem 
‘vanzelf’ als onderwerp sterk naar voren. Sommige kinderen maken uit eigen beweging een 
onderscheid tussen verantwoordelijk zijn en de baas zijn.  
 

Devika: “Nou gewoon iedereen moet naar elkaar luisteren,  
             dan is iedereen de baas over je maar (…) ook weer niet.” 
             Kinderfilosofe: “Dus ik ben nu niet de baas?”  
             Maud: “Verantwoordelijk.”  
             Kinderfilosofe: “Maar als ik zeg ‘stil’ moet je dan niet naar me luisteren?”  
             Maud: “Nee, maar dan ben je niet de baas maar dan ben je gewoon  
             verantwoordelijk voor die kinderen.” 
              Eva: “(...)Je bent zelf de baas van je eigen leven (...) de juf is verantwoordelijk  
              voor jou, die moet je dingen leren.”  
 
Anwer verbindt verantwoordelijk zijn aan zorgen voor. Op een aantal momenten is de 
verantwoordelijke stem inderdaad te herkennen in het zorgdragen voor- en de betrokkenheid 
op de ander. Als Sabine tijdens het kaartspel ‘Wie is de baas van je leven’ verlegen en 
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aarzelend een rangorde geeft aan naar wie ze luistert en een aantal kinderen opgewonden 
commentaar geeft op haar keuzes, nemen een paar andere kinderen het voor haar op: “…dat 
mag ze zelf weten” en: “…laat haar gewoon!” 
 

c. Het lab en de schoolpraktijk  
Leerkracht Carla en directeur Wally die als observanten aanwezig zijn slagen erin om zich, 
zoals ze zelf aangeven, ‘buiten hun normale rol te houden’ en zich op te stellen als ‘getuigen’. 
Directeur Wally beseft: “Dat vond ik wel moeilijk, om er alleen te zijn en me nergens mee te 
bemoeien.”104 De ouders die voor het transport van de kinderen zorgen tonen een grote 
betrokkenheid. 
 

5.1.4 Klankbordvergadering 2105 
 
Aanwezig: Icc Mirjam, Wally (directie), de intern begeleidster, Carla (leerkracht groep 7), Rico (leerkracht 
groep 8), Fabien (kinderfilosofe), Jacques Zeelen (voorzitter), Ben Boog (adviseur), Nathalie (onderzoeker) 
 
In deze vergadering kwamen de stemmen van de kinderen, de opbrengsten van de 
voorgaande periode en de relatie tussen het lab en de schoolpraktijk aan bod.  
 

Opbrengsten 
Directeur Wally en leerkracht Carla komen terug op het voorval in veldexperiment 19, dat 
niet alle kinderen zich vrij durfden te uiten in hun aanwezigheid. De vraag die werd gesteld 
over ‘of juf de baas over je leven is’ werd pas beantwoord toen zij even waren weggegaan. Er 
wordt voorgesteld te proberen om de ‘sociaal-gedisciplineerde’ uitspraken van kinderen, waar 
die niet lijken te refereren aan een eigen beleving, ‘te parkeren’.      
 Directeur Wally zegt geobserveerd te hebben dat Devika en Dalila stil waren, “Maar 
als ze wat zeggen doet het ertoe.” Hetzelfde zag ze bij Ervin die “…meedeed in zijn hoofd 
(…) wat hij zegt is altijd een toevoeging aan wat nog niet aan bod is geweest.” Beiden zeggen 
geobserveerd te hebben dat Maud in de groep luid en duidelijk haar authentieke stem durft te 
laten klinken door een eigen standpunt in te nemen dat afwijkt van dat van de groep. 
 In de dialoog wordt veel ruimte gegeven, die sommige kinderen innemen en andere 
minder, leerkrachten vinden dat dit ‘gewoon gebeurt’. Een paar van hen geven aan “Ik zou 
dan ingrijpen, nu mag een ander iets zeggen” want “Als je heel taalvaardig bent, ben je steeds 
aan het woord.”  De kinderfilosofe antwoordt dat je bij het filosoferen niet verplicht wordt 
om iets te zeggen: “Het verschilt per onderwerp welke kinderen iets zeggen of niet” en icc 
Mirjam vult aan: “De verschillende werkvormen en de verschillende onderwerpen spelen 
mee bij het wel of niet deelnemen aan het gesprek door de individuele kinderen.” De intern 
begeleidster vraagt zich af of er ook wordt geëvalueerd na de sessie of iedereen aan het 
woord is gekomen. De leerkrachten Rico en Carla en de intern begeleidster denken na over 
een manier waarop alle kinderen gehoord worden. Er wordt geopperd dat we de dialoog 

                                                 
104 Gesprek tijdens veldexperiment uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016’ 
105 Transcript ‘geanonimiseerde klankbordvergadering 2 21-01-2016’ 
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steeds zouden kunnen afronden door alle kinderen rechtstreeks te vragen of zij vinden dat zij 
voldoende of misschien te veel aan het woord zijn geweest. 
 Wat betreft het verschuivende perspectief op kinderen ontstaat er een discussie tussen 
de leerkrachten als Rico vertelt dat in een rapport over een van de kinderen gesteld wordt dat 
hij over weinig empathisch vermogen beschikt en zich afvraagt of filosofie hier een rol in 
zou kunnen spelen. Icc Mirjam reageert hierop door te zeggen dat het kind in kwestie goed 
in staat is tot het geven van sociaal onwenselijke antwoorden; “Het zou ook iets anders 
kunnen zijn dan gebrek aan empathie.”     
 Leerkracht Carla geeft aan geobserveerd te hebben dat enkele kinderen in het lab een 
ander taalgebruik hebben dan op school: “Wat een verrijking van de taal.” Ze ziet fascinaties 
van kinderen naar voren komen die ze niet kent: “Ervin is heel gedetailleerd in het tekenen, 
we stimuleren [dit] te weinig.” Ze zegt dat ze de concentratie van de kinderen heel groot 
vindt en dat ze een groep zeer betrokken kinderen heeft gezien. 
 

Relatie tussen lab en schoolpraktijk 
Bij de bespreking van de relatie tussen het lab en schoolpraktijk gaat het met name om het 
aftasten van verschillende pedagogische invalshoeken en de implementatie van het lab in de 
schoolpraktijk. 
Wat betreft de pedagogische houding in het lab en in de schoolpraktijk komen een paar 
verschillen aan het licht. De perspectieven op wat pedagogisch wenselijk is lopen op een 
aantal punten sterk uiteen.  
 Leerkracht Rico vraagt zich sterk af of de dilemma’s die in veldexperiment 18 
besproken zijn niet te heftig zijn, veel van de kinderen bedachten zelf dilemma’s over ‘leven 
en dood’. Leerkracht Carla valt hem bij. Zij geven aan behoorlijk geschrokken te zijn. De 
leden van het lab-team denken hier anders over.  
 
               Kinderfilosofe: “…(dat) kinderen heel veel gewelddadige games spelen  
               waarin het moord en doodslag is. Hier wordt meestal niet over gesproken 
               door en met de kinderen. De dialoog die wij (hierover) voeren gaat in op 
               motieven en speelt zich over een langere periode af.” 
 
Omdat zich hier een duidelijk verschil aftekent, wordt besloten om de pedagogische visie van 
het lab in de komende vergadering uitgebreid te bespreken.  
 Wat betreft de vraag op welke manier we het lab in de komende periode meer kunnen 
laten aansluiten op de pedagogische ruimte van de school, met name op de Daltonfilosofie, 
vraagt directeur Wally op welke manier “…empathie, walking in other man’s shoes” een 
aansluiting zou kunnen vormen op de school. De kinderfilosofe geeft aan te vinden dat 
kinderfilosofie bij uitstek geschikt is om hieraan te werken: “Niet wat een ander denkt maar 
hoe een ander denkt is hier van belang.” Wally vindt dat kinderen in het Daltononderwijs 
met elkaar in dialoog moeten en dat dit niet [altijd] moet plaatsvinden via de leerkracht: “We 
moeten loslaten, meer begeleider worden.” 
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 Verder legt icc Mirjam aan haar collega’s een selectie van nieuwe kinderen voor, 
omdat er plaats is gekomen in het lab. Ze geeft als uitleg hierbij: “De groep is gemêleerd: een 
mix van ‘plus’- en ‘min’-kinderen. De selectiecriteria zijn in een woord: diversiteit.” 
 

Implementatie 
Wat betreft de implementatie van het kunst-& filosofielab in de school vraagt directeur Wally 
of er een schoolbrede presentatie kan komen voor zowel onder- als bovenbouw. In haar 
visie moeten alle kinderen op de school betrokken worden in de toekomst. Dit kan mede 
door het kunst- & filosofielab te verbinden met andere lopende projecten. Leerkracht Rico 
stelt voor om bij de start van het schooljaar iedereen kennis laten maken met het kunst- 
&filosofielab (dat hij hier met de naam van het lab, Sparklab, aanduidt) en dan ook de 
dialoog over integratie te voeren. Wally ziet de implementatie voor zich in twee periodes: 
“Naar implementatie toewerken in een ‘voorperiode’ met scholing van leerkrachten, stap 
voor stap en daarna de daadwerkelijke implementatie in de school.” Ze ziet het belang van de 
natuurlijke omgeving als educatieve context en stelt voor om de Schooltuin Paddepoel in de 
buurt als nieuwe ‘binnenschoolse’ enclave te gaan gebruiken, als vervanging van de enclave in 
het bos. Leerkracht Rico ziet het belang ook:  
 

  “De plaats van het Sparklab [in het bos] is ook van belang: je komt zelf ook in  
   een andere modus. Het is al spannend om daar heen te gaan (...) misschien moet 
   de hele school aan het begin van het jaar op kamp om een sterke  
   gezamenlijke ervaring te krijgen.”  

 

5.1.5   Veldexperiment 20 
 

Veldexperiment 20 Focus op de creatieve stem  
12-02-2016 
9.00-13.30 
Locatie: Onland Bos 

 
Observatie door de 
intern begeleidster 

 
 

Geen centrale vraag maar thema: Taal 
Opzet en Werkvormen: 
Filosofische prikkel: bedenk een fantasiewoord voor een vreemd voorwerp 
-Bedenk criteria waaraan een bruikbaar woord moet beantwoorden/pas toe op 
fantasiewoorden.  
Filosofische dialoog: ‘Wie is de baas van de taal?’ 
- Teken je associatie bij een gegeven woord en filosofeer hierover 
Broodjes bakken 
Tekenopdracht: ‘Teken de taal van het bos’ 
Spelopdracht: woorden veranderen van betekenis: ‘tafel=raam’  
Atelier: verbeeld naar keuze een poëtische zin. ‘Hier ligt een verhaal begraven’ en ‘In 
elk lawaai zit een moment van stilte’ 
Gezamenlijke lunch en spelen in het bos 

 

a. Het lab als educatieve ruimte: pedagogische en didactische aspecten  
De focus ligt in dit veldexperiment op de creatieve stem.  Op een organische manier loopt 
het thema ‘taal’ door de dialoog en de creatieve opdrachten. We zien een betrokken houding 
bij de meeste kinderen, ze reageren vaak met interesse op elkaar.  
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 De eerste opdracht, het bedenken van een naam voor een onbekend voorwerp (een 
‘hoofdmassageding’) vinden de meeste kinderen moeilijk. Ze proberen het op meerdere, 
creatieve manieren te benaderen. Tijdens de filosofische dialoog worden daarna vragen 
gesteld die worden aangevuld met een ervaringsgerichte luister- en tekenoefening, ‘Teken de 
taal van het bos’, waarbij de kinderen buiten moeten luisteren of het bos een taal heeft en 
wat voor taal het dan zou kunnen zijn. Icc Mirjam laat de kinderen eerst met de ogen dicht 
luisteren om hen zich te laten concentreren en bewust te maken van de omgeving. Daarna 
zijn de kinderen ontspannen aan het tekenen. Opvallend is hoe Hamza verdiept is in zijn 
tekening en met hoeveel plezier Ervin zijn tekening maakt.  
 Een silly assignment die hier wordt gebruikt106 betreft een verwarrende spelopdracht 
waarin dingen als een stoel, tafel, deur en raam van betekenis wisselen. De kinderen krijgen 
ieder een ander briefje waarop dingen staan als: ‘deur=raam’ of ‘tafel=stoel’, met de opdracht 
om zich hierheen te bewegen. Hierdoor is er eerst grote verwarring, kinderen overleggen met 
elkaar maar snappen het even helemaal niet. Er wordt wat onderlinge wrevel en gaandeweg 
veel plezier gezien. Hierover wordt vervolgens gesproken in de dialoog.  
 De keuze die kinderen in het atelier kunnen maken uit verschillende opdrachten werkt 
goed, zij volgen hun eigen interesses. Naar aanleiding van twee poëtische zinnen: ‘Hier ligt 
een gesprek’ en ‘In elk lawaai zit een moment van stilte’ wordt door de kinderen voor een 
van de aangeboden kunstdisciplines gekozen. Bij het schimmenspel is dat terug te zien: er 
wordt goed samengewerkt; er is veel overleg op een harmonieuze, rustige manier. Bij het 
schilderen komen sommige kinderen, zoals Safouan, in een flow en hij gaat door wanneer de 
andere kinderen stoppen. 
 

    
   Beeld 31 Atelier: opgaan in het maken van een schilderij  
 

Het valt verder op dat de interactie tussen icc Mirjam en de kinderen van directe invloed is 
op de creatieve stemmen van de kinderen. Dit komt met name naar voren waar zij Safouan 

                                                 
106 Opdracht uit de praktijk van kinderfilosofe Fabien 
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door middel van het stellen van vragen inspireert tot het bedenken van een fantasiewoord, 
waar zij participeert in het schimmenspel door kinderen mee te nemen in haar experimenten 
met dramatisch licht en waar zij meedoet bij de opdracht om een schilderij te maken naar 
aanleiding van een poëtische zin. Waar zij voorgaat en participeert in de handeling werkt dit 
aanstekelijk; een aantal kinderen doet met zichtbaar plezier met haar mee.  
 

b. Het lab als polyfonische ruimte: de stemmen 
In de dialoog en de opdrachten kwamen de authentieke en met name de creatieve stem op 
verschillende manieren naar voren en zagen we de kinderen steeds sterker op elkaar 
reageren.107 

Soms is er sprake van een combinatie van beide stemmen, zoals bij het bedenken 
van fantasiewoorden voor een voorwerp waarvan niemand weet hoe het heet (‘een 
hoofdmassageding’). Kinderen vragen zich hier eerst op verwonderde, tentatieve wijze af hoe 
taal werkt en waarom een hoofd een hoofd heet en komen vervolgens met een 
verbeeldingsrijke uitspraak:”…en geen hersenbeschermer?”  

Sommige kinderen hebben moeite met het bedenken van een fantasiewoord en 
geven hier eerlijk uiting aan, zoals Safouan: “Ik heb geen fantasie juf.” Andere kinderen 
zoeken zelf naar een creatieve oplossing, zoals Anwer: “Ik wist niet hoe het ding heette (...) 
daarom vond ik het moeilijk en heb ik twee woorden samengevoegd.”  

De kinderen maken expressieve tekeningen naar aanleiding van de opdracht om de 
taal van het bos te tekenen, ze horen en tekenen veel verschillende geluiden.  
 

   
Beeld 32& 33 ‘De Taal van het bos’. Links: takken, bladeren, vliegtuig, vogels. Rechts: wind, vogels, 
modder en Devika 

 
Bij het schimmenspel in het atelier experimenteren de kinderen samen met icc Mirjam met 
zaklantaarns om dramatische lichteffecten te krijgen. Ze weten snel te leren om met weinig 
middelen een beeldende verwerking van de zin ‘In elk lawaai zit een moment van stilte’ te 
maken. 

 

                                                 
107 ‘Transcript veldexperiment 20’ (12-02-2016) 
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               Beeld 34Atelier: een schimmenspel van de zin ‘In elk lawaai zit een moment van stilte’ 

 
Tijdens het schilderen maken icc Mirjam en de kinderen naar aanleiding van de twee 

aangeboden poëtische zinnen een aantal abstracte schilderijen. Tijdens en na het schilderen 
wordt er een dialoog over gevoerd. Hierbij is Safouan’s creatieve stem opvallend; deze komt 
naar voren in het schilderij, maar ook in zijn in woorden gevatte reflectie waarin hij op 
verbeeldingsrijke wijze een verband legt tussen enerzijds stilte en lawaai en anderzijds 
bepaalde kleuren, terwijl hij schildert: “…maar je kan ook op zwart papier witte verf erop 
doen en dan wordt het ook stilte.” Bij Jonas zien we hetzelfde gebeuren: ”…wit lijkt stiller 
dan zwart denk ik.” 

 
 

       
      Beeld 35 Schilderijen van ’In elk lawaai zit een moment van stilte’ van Safouan en icc Mirjam  
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c. Het lab en de schoolpraktijk  
Hamza en zijn moeder willen niet dat hij nog meedoet aan het lab omdat zijn 
schoolresultaten slecht zijn. Zijn moeder stelt dat hij niet mee wil omdat hij hard wil werken 
voor school. Wat betreft de Daltondoelen constateren we dat we nog te weinig doen aan het 
geven van zelfstandigheid aan de kinderen. We zetten nog veel opdrachten in omdat we 
denken dat we de kinderen meer inspiratie moeten bieden, hun normale manier van doen 
nog meer willen doorbreken en we zo een ritmisch verloop aan de dag willen geven vanuit de 
veronderstelling dat dit de betrokkenheid van de kinderen nog verder zal vergroten.  
 

5.1.6 Serie van tussentijdse reflectiebesprekingen  
 
In een drietal tussentijdse reflectiebesprekingen waaraan icc Mirjam en ik deelnamen werden 
verschillende pedagogische en didactische ontwikkelingen besproken.  
In de eerste bespreking108 werd de intentie uitgesproken om opdrachten te ontwikkelen 
waarin de uitdrukkingsmogelijkheden van de kinderen zouden worden vergroot en een 
relatie tussen het zelf en de wereld zou kunnen worden gelegd. Er werd concreet gesproken 
over mogelijke opdrachten, zoals een opdracht om een zelfportret te maken door middel van 
dieren, kleuren, voorwerpen of omgevingen. 

Icc Mirjam stelde dat het geven van voorbeelden heel belangrijk is voor de kinderen, 
omdat sommigen van hen de eerste stap niet goed zelf kunnen maken. Daarom werd 
afgesproken om het beschouwen van zelfportretten uit de schilderkunst eenmalig in te gaan 
zetten als inspiratiebron voor mogelijke uitdrukkingswijzen tijdens de ‘Kunstzaterdag’ een 
‘vriendendag’ die georganiseerd zou gaan worden naar aanleiding van Jonas’ wens om zijn 
vrienden kennis te laten maken met het kunst-& filosofielab.  

Wat betreft de manier waarop de relatie tussen het lab en schoolpraktijk van invloed 
was op een verschuivend perspectief op kinderen, werd door ons geconstateerd dat het beeld 
van Safouan dat hij ‘niet meedoet’ gekleurd was door de manier waarop er op school naar 
hem gekeken werd. In het lab zagen we dat hij wel deelnam aan de dialoog en zelfs het 
voortouw nam bij het schilderen.  

We besloten om naast inspireren vooral het geven van verantwoordelijkheid aan de 
kinderen als focus te nemen voor de komende veldexperimenten. Dit betekende met name 
het aan hen vragen om keuzes te maken en hen verantwoordelijk te laten zijn voor 
inhoudelijke en praktische zaken.  

In de tweede reflectiebespreking109 blikten we kort terug op wat de ‘Kunstzaterdag’ 
of ‘vriendendag’ is genoemd. Er kwam naar voren dat kinderen het leuk vonden om te 
filosoferen over ‘jezelf zijn’ en om schilderijen te beschouwen op wat er te zien is, welke 
emoties worden uitgedrukt en wat de symbolische elementen toevoegen aan de 
zelfportretten van de kunstenaars. Zij reageerden met kritische en originele perspectieven. 
Ook bij de silly assignment ‘zelfportret als aardappel’ zagen we plezier en betrokkenheid bij de 
kinderen.  

                                                 
108Reflectiebespreking 1 (13-02-2016) 
109Reflectiebespreking 2 (27-02-2016) 
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In de derde bespreking110 constateerden we dat de belangrijkste ontwikkeling van 
het lab was dat de creatieve expressie niet meer in het kader van de filosofische dialoog werd 
gesteld, maar dat het zwaartepunt was verschoven naar kunst. Dit kreeg concreet vorm door 
meer creatieve werkvormen in te zetten en in de filosofische dialoog creatief denken een nog 
grotere plaats te geven.  

Icc Mirjam zegt hier steeds meer in te zien dat “…de geur van broodjes en de geur 
van het bos van belang zijn voor het lab”; zintuigelijkheid en de natuurlijke omgeving waren 
een grote rol gaan spelen. 
We keken op twee manieren naar de implementatie van het lab in de school: als binnen-
schoolse enclave in de Schooltuin Paddepoel en, op verzoek van leerkracht Rico, in een 
toegepaste, meer concrete vorm voor groep 8 bij lopende projecten rond thema’s als 
ecologie en duurzame energie. We vergeleken de verhouding tussen deze twee vormen van 
implementatie met die tussen een autonome en een toegepaste kunstpraktijk, waarin een 
wederzijdse versterking kan plaatsvinden. 

 
5.1.7   Veldexperiment 21 
 

Veldexperiment 21 Focus op de authentieke stem  
11-03-2016 
9.00-13.30 
Locatie: Onland bos 

Centrale vraag: Wie ben ik? 
 
Opzet en Werkvormen: 
Tekenopdracht: maak snel een zelfportret 
Filosofische dialoog 
Oefening: ‘Je naam is een nummer’ 
Filosoferen over het ‘zelfbeeld’ naar aanleiding van bekende schilderijen 
Opdracht: beschrijf drie woorden die je typeren 
Broodjes bakken 
Raadspel in de groep; wie hoort bij welke typeringen?  
Buitenopdracht: vraag aan het bos wat het over jou zegt 
Rollenspel: beeldentheater over je rol thuis, in de klas, bij familie en alleen 
Filosofische dialoog: beschouwing van ‘Je naam is een nummer’ 
Beschouwende opdracht: ik zou me niet mezelf voelen als… 
Atelier: vrij werken naar keuze 
Gezamenlijke lunch en spelen in het bos 

 

a. Het lab als educatieve ruimte: pedagogische en didactische aspecten  
 Het veldexperiment bestaat uit een aantal geleide opdrachten en een ateliergedeelte waarin 
de kinderen zich naar keuze kunnen uitdrukken. Kinderen reageren opgewonden op de 
centrale vraag ‘Wie ben ik?’ Tijdens de dialoog zitten ze samen ontspannen en dicht op 
elkaar op de bank onder kleden en slaapzakken, dit draagt bij aan het informele karakter van 
de sessie. 

                                                 
110Reflectiebespreking 3 (09-03-2016) 
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Sommige kinderen lijken zich bewust van de samenhang tussen de opdrachten, zoals 
Jonas die vraagt wat er met de zelfportretten gebeurt als er na het maken ervan wordt 
overgegaan naar een andere opdracht.  

Het is merkbaar hoe de participatie van de begeleiders van invloed is op de deelname aan 
de dialoog en de opdrachten van de kinderen en op hun stemmen daarin. Een voorbeelden 
hiervan is de manier waarop icc Mirjam Safouan op gang helpt bij een opdracht waarin hij 
moeite heeft om drie eigenschappen van zichzelf te benoemen. Een ander voorbeeld is 
wanneer de kinderfilosofe ‘voorgaat’ in de opdracht door zelf met eerlijke, persoonlijke 
voorbeelden te komen van de diverse ‘rollen’ die zij in verschillende omgevingen aanneemt, 
zoals: “Als moeder ben ik zorgzaam” en “Als dochter ben ik opstandig.” Hierop reageren de 
kinderen geïnteresseerd en verrast.  

De oefening waarbij de namen van de kinderen en de begeleiders voor de duur van de 
sessie worden vervangen door een nummer roept lichte opwinding op. 

De opdracht om ‘aan iets in het bos te vragen wie je bent’ is een silly assignment die 
vergelijkbaar is met de ‘dialoog met een bloemkool’111 waarin kinderen communiceren met 
iets wat niet terug kan praten. Kinderen doen een opdracht in het bos, waarbij ze iets moeten 
zoeken wat hen aanspreekt of wat ‘iets met hen doet’. De oefening werkt licht verwarrend en 
wordt met plezier gedaan.  

 

b. Het lab als polyfonische ruimte: de stemmen 
In de creatieve opdrachten en in de filosofische dialoog112 komt de authentieke stem vaker 
naar voren. Zo uit een van de kinderen zich open en vrijmoedig: “…toen ik 5, 6, 7, 8 jaar 
was wou ik heel graag een jongen zijn dus mijn moeder heeft gezegd: je mag zijn wie je 
bent.”  

Deze stem komt ook sterk naar voren in het spontane initiatief van kinderen om op 
de Koningsmarkt te gaan staan. Eva: “Nou, wij willen geld inzamelen om nog eens een paar 
keer naar filosofie te kunnen gaan en dan gaan we met Koningsdag (...) allemaal dingen 
verkopen.”     

Verder zoeken enkele kinderen bij het bekijken van het schilderij ‘Korenveld met 
kraaien’113 tentatief naar betekenis zonder kennis van (de bedoelingen van) de maker te 
hebben en geven hier op een gemoedsvolle manier uiting aan. Anwer zit met gespreide 
armen, zijn hoofd achterover: “ Hij [de schilder] voelt zich hemels (…) hij voelt zich fijn, 
alsof hij (...) hoe zeg je dat (...) alsof hij kan vliegen (...) I believe I can fly.” Andere kinderen, 
zoals Maud, vallen hem bij: “Hij voelt zich in het heden (...) hij voelt zich op dit moment één 
met de natuur.”  

De authentieke stem komt ook naar voren bij de rollenspel-opdracht om kort op te 
schrijven hoe je in verschillende situaties (thuis, op school, bij je vrienden, alleen) anders of 
gelijk bent. Kinderen geven openhartige antwoorden. Jonas geeft aan dat hij thuis 
behulpzaam is, op school druk, bij zijn beste vriend aardig en alleen eenzaam.  Deze stem 

                                                 
111 Opdracht filosoferen met een bloemkool in veldexperiment 12 
112 ‘Transcript veldexperiment 21’ (11-03-2016) 
113 Vincent van Gogh (1890) 
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komt ook naar voren bij de opdracht om de zin af te maken: ‘Ik zou mezelf niet zijn als…’ 
Hierop geven kinderen verschillende antwoorden. Anton: “Ik zou mezelf niet zijn als ik niet 
kon leren.” Devika: “Ik zou mezelf niet zijn als ik jaloers was of dingen wilde hebben.”  
 In de reflectie op hoe het voelt om vandaag een nummer in plaats van een naam te 
hebben is alleen Maud positief over het inruilen van haar naam, de andere kinderen ervaren 
het als negatief. Zij geven hiervoor een variëteit aan redenen: dat ze aan hun naam gewend 
zijn, dat hun naam bij hun uiterlijk past, dat het ineens voelt alsof je iemand anders bent, dat 
je met een naam niet wordt ‘berekend’ en met een nummer wel en dat je niet in een 
rekenboek wilt thuishoren. Maud hoeft als enige haar eigen naam niet per sé terug. 

Het valt verder op dat verschillende kinderen het in eerste instantie moeilijk vinden om 
een zelfportret te maken omdat ze denken dat het moet lijken. Maud, Hamza en Sigrid 
zeggen dat ze niet kunnen tekenen, wat eerder niet is voorgekomen. 

 

c.  Het lab en de schoolpraktijk  
De Leerkracht van groep 8, Rico, denkt dat kinderen uit zijn groep meer interesse in 
maatschappelijke opdrachten hebben en heeft een koppeling voor ogen met bestaande 
projecten op school. 

Icc Mirjam ziet hoe een van de meisjes, die nieuw is in de groep, in het lab zo anders 
aanwezig is dan op school waar ze regelmatig door de klas schreeuwt om aandacht te krijgen. 
In de enclave in het bos is daar geen sprake van en is ze na de eerste paar keer ontspannen 
en betrokken aanwezig zonder steeds op de voorgrond te willen staan. 
 

5.1.8 Klankbordvergadering 3114  
 
Aanwezig: Icc Mirjam, Wally (directeur), intern begeleidster, Fabien (kinderfilosofe), Jacques Zeelen 
(voorzitter), Nathalie (onderzoeker) 
 

Opbrengsten 
Wat betreft de opbrengsten van deze periode ging het met name om de waarneming van de 
manier waarop kinderen aanwezig zijn in de enclave, welke stemmen hierbij opvielen en een 
verschuiving van het perspectief op kinderen.  
 De intern begeleidster brengt verslag uit als observant van veldexperiment 20115: “De 
kinderen waren zo betrokken, ze waren er bijna niet uit te slaan.” Ze geeft aan dat ook de 
kinderen die het op school sociaal moeilijk hebben meedoen in de groep. Ook zegt ze dat het 
haar is opgevallen dat er weinig sturing nodig was in het proces: “Er wordt een stuk vrijheid 
gegeven, maar het wordt wel gestuurd want er worden activiteiten aangeboden, waarin ze wel 
weer keuzes kunnen maken.” Ze concludeert: “Als we dit veel meer doen dan heb je kans dat 
kinderen meer meekrijgen dan alleen taal en rekenen: menswording.” Ze geeft verder aan 
hoe er tijdens het schilderen door de ‘stoere jongens’ geen negatief commentaar werd 
gegeven op elkaars werk in de zin van ‘niet mooi, of ‘niet goed’. Icc Mirjam vult aan dat 

                                                 
114 Transcript ‘geanonimiseerde Klankbordvergadering 3 30-03-2016’ 
115 Veldexperiment 20 (12-02-2016) 
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tijdens het schilderen Safouan’s werk met verf werd bespat door Hamza, maar dat het door 
henzelf werd opgelost, volgens Safouan paste wat Hamza had gedaan er eigenlijk wel bij. 
 De intern begeleidster zegt dat haar twee kinderen zijn opgevallen die erg stil zijn; ze 
observeerde dat Sabine heel lang nadenkt voor ze iets zegt en dat Dalila bijna niets zegt. Ze 
heeft het idee dat de laatste minder betrokken is. Icc Mirjam werpt tegen dat de interesse van 
Dalila voor een activiteit als het schimmenspel wel groot is. 
 

Relatie tussen enclave en schoolpraktijk 
In het kader van de relatie tussen het lab en de schoolpraktijk werd gesproken over de 
pedagogische invalshoeken van het lab, inzichten uit het lab die reflectie op de schoolpraktijk 
opriepen, de relatie tussen leerkracht en leerling, de Daltondoelen. Ook werd er kort over de 
implementatie gepraat.  
 Ik begin met het geven van een kort exposé over de pedagogische invalshoeken van 
het kunst-& filosofielab in antwoord op de bezorgdheid van leerkrachten over de “zwaarte 
van de behandelde dilemma’s.”116 De kern van deze invalshoek wordt gevormd door de 
aanname van een ‘doorlopende leeflijn’, ik veronderstel dat er geen harde grens is tussen 
kindertijd en volwassenheid. In beide zijn verantwoordelijkheid en spel van belang, maar met 
accentverschillen.  
 Het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het samenzijn 
en om het spelen als handeling waarmee de creativiteit wordt aangesproken en die zo de 
mogelijkheid tot het nieuwe biedt. In het lab worden beide van belang geacht voor een goed 
leven. Vanuit deze gedachte worden kinderen in het lab aangesproken op hun eigen 
gedachten en handelen zodat hen een perspectief op hun vrije stemmen wordt gegeven. In 
antwoord op de discussie over de zwaarte van de dilemma’s is het standpunt dat het geven 
van ‘volwassen’ opgaven aan kinderen in een speelse context hen de kans biedt om in de 
wereld te zijn voor ze ‘groot’ zijn.  
 Wally sluit zich aan bij de pedagogische invalshoek van een ‘doorlopende leeflijn’ en 
icc Mirjam wijst in dit verband op “…het essentiële belang van ouderbetrokkenheid”. Deze 
is op dit moment groot getuige het feit dat de ouders iedere keer het transport naar het bos 
doen. Wally stelt dat deze betrokkenheid er is “vanwege de investering die jullie gedaan 
hebben.” Er wordt gesproken over het interviewen van ouders over hun visie op school en 
op het onderwijs in meer algemene zin, als oriëntatie voor de ontwikkeling van de 
pedagogische visie van het lab. 
 Wat betreft het andere perspectief op de kinderen viel het de intern begeleidster op 
dat Jonas op een serieuze manier zijn werk presenteerde, “…zonder de clown uit te hangen, 
wat hij op school vaak doet” en zegt dat “alle kinderen tot hun recht komen op hun eigen 
manier.”  
 Wat betreft de vraag hoe de inzichten in het lab kunnen doorwerken in de 
schoolpraktijk geeft icc Mirjam aan dat de bevinding van een ‘stille periode’ bij het leren van 
een nieuwe taal rechtstreeks kan worden meegenomen naar de school. De intern begeleidster 
stelt dat het voordoen of meedoen van de leerkracht, het ‘modellen’ zo kan worden 

                                                 
116 Tijdens Veldexperiment 18 (11-12-2015) was het thema dilemma’s 
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overgenomen. Icc Mirjam heeft het in dit verband over het bieden van inspiratie via een 
gedeelde handeling.  
 Zij wijst verder op het belang om als volwassen begeleider of leerkracht persoonlijke 
gedachten te delen met de kinderen, met name ook waar deze een zekere kwetsbaarheid 
tonen zoals het geval was in veldexperiment 21. In haar optiek ‘projecteren’ leerkrachten 
vaak een succesverhaal en laten zelden hun fouten of twijfels zien. Dit maakt volgens haar de 
verhouding met de kinderen onpersoonlijk.   De voorzitter, hoogleraar Zeelen, ziet 
dit als het doorbreken van de machtsverhouding tussen leerkracht en leerling. De 
kinderfilosofe brengt in reactie hierop naar voren dat bij het filosoferen het gevoel van 
autonomie van de kinderen en het respect daarvoor van volwassenen, het belangrijkste is. Ik 
stel voor om deze machtsverhouding steeds te blijven bevragen.  
 Wat dit laatste betreft ziet icc Mirjam dat er verschillen zijn in de soort of mate van 
invloed die de aanwezigheid van observerende leerkrachten op de kinderen heeft. Ze geeft 
als voorbeeld dat de intern begeleidster overal kon rondlopen zonder dat dit de kinderen 
stoorde, bij directeur Wally en leerkracht Carla was dit niet het geval. Op de vraag van de 
kinderfilosofe of dit te maken kan hebben met de beladenheid van de vraag ‘Wie is de baas 
van je leven?’ reageert Wally ontkennend en geeft een andere reden: “Ik ben de directeur 
waar je naartoe moet als je straf hebt en Carla houdt alles onder controle, dus het maakt wel 
degelijk uit.” Icc Mirjam beaamt dit door erop te wijzen dat leerkrachten Rico en Lars 
aanwezig waren bij de sessie met de dilemma’s en ze op geen enkel moment weg moesten 
van de kinderen. 
 Wat betreft de manier waarop de Daltonfilosofie vorm krijgt op de school en in het 
lab ontstaat een discussie tussen de intern begeleidster, icc Mirjam en directeur Wally. De 
eersten vinden dat aan leerkrachten de vraag gesteld moet worden hoe zij tegenover Dalton 
staan; wat hun mensbeeld en visie is. Wally stelt dat de Daltonvisie moet worden 
onderschreven “anders horen ze hier niet.” In reactie op de observatie van de intern 
begeleidster dat zij de vrijheid om te kiezen in het lab opvallend vond en dat je zo leert 
verantwoordelijk te zijn voor je vrijheid, reageert icc Mirjam met de uitspraak dat dit de 
‘Vrijheid in Gebondenheid’ is waar de school als Daltonschool naar streeft en dat het lab in 
die zin “heel Dalton bezig is.”           
 Ze stelt verder dat in de bovenbouw geen pedagogische visie is omdat niet duidelijk is 
“wat wij willen bereiken met leren”. Ze vindt dat dit duidelijk moet zijn vóór het lab 
geïmplementeerd kan worden. Wally geeft in reactie hierop aan dat die visie wel aanwezig is: 
“Wij zijn Dalton, Brede school, Vreedzame school, Katholiek.” Ze zegt verder dat de 
pedagogische bejegening in het hele team hetzelfde is maar dat “…aan de autonomie van de 
kinderen en het vertrouwen in de kinderen nog gewerkt moet worden.” 
  Icc Mirjam geeft aan dat de Dalton onderwijsvisie niet overal in terug te vinden is; in 
de bovenbouw wordt structuur belangrijker gevonden dan de Dalton pijler ‘Vrijheid in 
Gebondenheid’. Wally stelt dat het er wel is, maar dat het sluimert: “In de bovenbouw is het: 
hoe krijgen we de kinderen in de boeken?” Als illustratie van het niet onderschrijven van 
Dalton principes haalt icc Mirjam de weerstand tegen het door haar geïnitieerde Dalton 
kiesbord-CKV aan, en geeft als voorbeeld dat sommige leerkrachten van de bovenbouw de 
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creatieve lessen op het kiesbord laatst vervingen door rekenen: “Hiermee werd hen [de 
kinderen] hun keuzevrijheid ontnomen.” 
 

Implementatie 
Wat betreft de implementatie van het lab in de schoolpraktijk ligt de vraag voor welke 
leerkrachten in de bovenbouw van de school de wil hebben tot ‘filosoferen’. Voor de 
implementatie in het najaar wordt de mogelijkheid om de Schooltuin Paddepoel te gebruiken 
door directeur Wally onderzocht. Parallel aan dit traject zullen er nog een aantal 
‘afbouwsessies’ met de enclave-groep in het bos plaatsvinden. 
 

5.1.9 Veldexperiment 22 
 

Veldexperiment 22 Focus op de verantwoordelijke stem 

07-04-2016 
9.00-13.30 
Locatie: Onland bos 

Centrale vraag: Wie ben ik? 
 

Opzet en Werkvormen: 
Filosofisch gesprek over het belang van verschillend en gelijk zijn 
Tekenopdracht: ‘Teken situaties waarin het belangrijk is dat je verschillend of 
gelijk bent’ 
Broodjes bakken 
Atelier op Kiesbord: zelfportretten en schetsen maken  
Overleg over voorbereiding ‘Workshopdag voor volwassenen’ 
Gezamenlijke lunch en spelen in het bos 

 

a. Het lab als educatieve ruimte: pedagogische en didactische aspecten  
In de filosofische dialoog en in het atelier wordt in deze sessie meer ruimte gegeven aan de 
zelfstandigheid van de kinderen en is veel onrust zichtbaar. Dit kan te maken hebben met het 
feit dat de dialoog door mij wordt geleid omdat de kinderfilosofe afwezig is. De uitingen van 
de kinderen komen meer ongeleid naar voren en de dialoog verloopt onrustig. 

Ook in de atelier-opzet wordt meer vrijheid gegeven. De grotere keuzevrijheid en 
hoeveelheid tijd geven hier gelegenheid tot onderling ‘klieren’, zoals het ruw stoeien bij het 
maken van de animatiefilmpjes en het elkaar uitdagen om met verfwater te gooien. Bij beide 
gelegenheden wordt een aangrijpingspunt gevonden om de verantwoordelijke stem aan te 
spreken. Icc Mirjam wordt eerst, zoals ze zelf zegt, ‘functioneel boos’ en gaat dan een 
gesprek aan met de kinderen over zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.  

Verder is ook hier weer bij verschillende activiteiten in het atelier duidelijk merkbaar 
hoe de participatie van de begeleiders een positieve invloed heeft op de creatieve stem van de 
kinderen. Als een aantal kinderen moeilijk op gang komt bij zelfgekozen activiteiten zoals het 
schilderen van een zelfportret of het maken van schetsen als beeldonderzoekje, doen icc 
Mirjam en filmmaker Pieter mee en komen de kinderen in een schilder- of tekenmodus.  

Om een inzicht te krijgen in wat de kinderen het meeste heeft bewogen in de 
afgelopen periode wordt hen aan het einde van de sessie gevraagd om het programma voor 
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de komende ‘Workshopdag voor volwassenen’ zelf samen te stellen en de door hen gekozen 
workshops te gaan leiden, hier gaan de kinderen serieus op in. 

 

b. Het lab als polyfonische ruimte: de stemmen 
De authentieke stem komt in de sessie naar voren in ruwe, spontane en ongerichte uitingen. 
De kinderen reageren onderling sterk op elkaars uitspraken; ze praten veel door elkaar heen 
waarbij het af en toe onverstaanbaar wordt en er een kakofonie ontstaat. De authentieke 
stem komt verder op een bepaald moment naar voren in een gemoedsvolle tentatieve 
uitwisseling over het belang van het verschillend zijn van elkaar. Hierbij bouwen de kinderen 
voort op elkaars uitspraken.  
 

Anwer: “Anders is er niemand belangrijk, als we allemaal hetzelfde zijn.” 
Hamza: “Ja want dan leer je niks nieuws (...) je bent allemaal hetzelfde, je praat 
allemaal hetzelfde, je hebt dezelfde humor, ja dat verpest gewoon het leven.” 
Anton: “Dan kan je niet meer verliefd worden en sterven we uit.”117 

 
Aan het eind van de sessie zijn de authentieke stemmen van kinderen ook goed 
waarneembaar als zij hun eigen keuzes en voorkeuren vrijuit en gemoedsvol naar voren 
brengen in het gesprek over wat zij willen organiseren voor het volgende veldexperiment, de 
‘Workshopdag voor volwassenen’. 

In het atelier is de creatieve stem van enkele kinderen waarneembaar in hun vrije 
beeldonderzoekje van snelle schetsen dat samen met filmmaker Pieter wordt gedaan en in de 
zelfportretten die kinderen maken waarin ze zichzelf portretteren door middel van een 
symbool, voorwerp, teken of dier. Maud maakt met erg veel plezier een houtskooltekening 
van zichzelf als magneet en zegt verder “…dol op houtskool” te zijn, Jonas maakt een 
schilderij van zichzelf als vogel en is daar trots op.  

De verantwoordelijke stem komt in de filosofische dialoog naar voren als onderwerp 
van beschouwing. Een van de kinderen stelt dat “…je volwassen bent als je een kind hebt 
omdat je dan verantwoordelijkheid hebt.” Een ander kind vertelt dat ze het liefst voor altijd 
zeventien jaar zou willen zijn omdat je dan meer vrijheid hebt maar nog steeds wel verzorgd 
wordt door je ouders.  

In de omgang met de kinderen wordt de verantwoordelijke stem op meerdere 
momenten duidelijk gemist, zoals waar Maud de broodjes laat aanbranden en de schuld geeft 
aan icc Mirjam en waar een paar kinderen andere kinderen aanzetten tot het gooien met 
verfwater. De verantwoordelijke stem is op een bijzondere manier wel duidelijk te 
onderscheiden bij Hamza, die vanuit wat als een zekere zorgzaamheid gezien kan worden, de 
tijden van de schoolpauzes ‘goed bijhoudt’ voor de groep, die dit waardeert. 
 

c. Het lab en de schoolpraktijk  
Een aantal leerkrachten blijkt moeite te hebben met de uitvoering van Dalton pedagogiek en 
didactiek in de praktijk. De zelfstandigheid en keuzevrijheid van de kinderen komen niet 

                                                 
117 Uit videobeelden: ‘07042016 veldexperiment 22.mp4’ 
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altijd goed uit de verf. Er is steeds weer sprake van conflicten rond het door icc Mirjam 
ingevoerde Dalton kiesbord waar CKV een belangrijk onderdeel van is en waar het kunst-& 
filosofielab nu ook in wordt meegenomen. In het lab wordt daarom nog meer de urgentie 
gevoeld om naar manieren te zoeken om de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van 
kinderen aan te spreken.  

Wat betreft de implementatie in de schoolpraktijk zien we dat een rolwisseling van 
de docenten nodig zal zijn, maar is nog niet duidelijk hoe dat vorm zal moeten krijgen. Er 
wordt gedacht over een manier om de attitudes, principes en werkvormen van het lab in de 
praktijk te integreren maar de enclave-vorm blijft gezien worden als belangrijk omdat het 
proces in het lab ‘kwetsbaar’ blijft.  

Tussen veldexperiment 22 en 23 hebben een aantal kinderen die in de kerngroep van 
het lab zitten zelf besloten om deel te nemen aan de Koningsmarkt om geld in te zamelen, 
zodat ze langer kunnen deelnemen aan het kunst-& filosofielab, ze hebben hun ouders hierin 
betrokken.  

Er ontstaat een conflict dat gerelateerd is aan de diversiteit van culturen. De 
uitspraak van een van de kinderen: “Buitenlandse hapjes zijn niet gewenst want Koningsdag 
is Nederlands”, kwetst een aantal kinderen en ouders. Het conflict wordt opgelost doordat 
icc Mirjam rustig in gesprek gaat met de kinderen. Zij wijt het deels aan gebrek aan 
begeleiding door de leerkracht van deze kinderen. Ze stelt voor om directeur Wally te vragen 
om ruimte in het schoolprogramma te maken en deze activiteit jaarlijks ‘vrij te roosteren’ en 
door een leerkracht te laten begeleiden. De Koningsdag brengt een bedrag van € 52,35 op 
waar de kinderen heel trots op zijn, het bedrag wordt aangevuld door een van de ouders 
 

5.1.10 Klankbordvergadering 4118 
 
Aanwezig: Icc Mirjam, Wally (directeur), intern begeleidster, Carla (leerkracht groep 7), Rico (leerkracht 
groep 8), Fabien (kinderfilosofe), Jacques Zeelen (voorzitter), Ben Boog (adviseur), Nathalie (onderzoeker) 

 

Pedagogische aspecten 
In de vergadering worden eerst de pedagogische uitgangspunten van het lab geresumeerd. 
Hierbij gaat de onderzoeker in op de aanname van de ’doorlopende leeflijn’ tussen kinderen 
en volwassenen in relatie tot spel en verantwoordelijkheid en de autonomie van de kinderen. 
Ik vertel dat het mijn aanname is dat door de kinderen op een speelse manier serieus te 
nemen en ruimte te geven ze de kans krijgen om te ervaren hoe het is om creatief te zijn en 
verantwoordelijkheid te nemen. Icc Mirjam en ik delen verder enkele negatieve ervaringen 
tijdens de Daltonconferentie119 waar wij een kunst-& filosofielab organiseerden voor 
onderwijsmanagers en leerkrachten. Er was veel weerstand tegen het speelse element, 
specifiek het tekenen, maar ook tegen het filosoferen. Icc Mirjam: “[ik] merk (...) dat een 
groep mensen niet bereid is om ergens aan te beginnen (...) waarvan je niet weet wat de 
uitkomst is of dat het misschien niet mogelijk is.”        

                                                 
118 Transcript ‘geanonimiseerd Klankbordvergadering 4 10-05-2016 
119 Nationaal Daltoncongres op 13 April 2016 
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Als onderzoeker bevraag ik de pedagogische visie van de school in verhouding tot de 
Dalton visie en de manier waarop deze in de schoolpraktijk uitwerkt, zodat we in het lab 
eventueel ontwikkelpunten kunnen ondersteunen. Icc Mirjam geeft aan dat er op school 
nooit over de onderwijskundige visie in relatie tot de pedagogische visie van de school 
gesproken wordt. Wat betreft het kunsteducatieve geeft icc Mirjam aan dat het team unaniem 
5 jaar geleden in een enquête heeft gezegd dat kunst- en cultuureducatie een taak van de 
school is; “…met betrekking tot evenwicht en ontwikkeling, zowel in het welbevinden in het 
nu, als met het oog op de toekomst, vinden wij cultuuronderwijs voor het kind van groot 
belang.” Directeur Wally merkt op dat “…we goede voorlopers zijn (…) dat op heel weinig 
scholen dit zo intensief wordt gedaan zoals wij dat doen.”  

Ik geef aan dat wat betreft de doelstelling van ‘Vrijheid in Gebondenheid’ in het lab 
nieuwe vragen zijn opgeworpen over ‘sturen versus loslaten’ sinds er tijdens het laatste 
veldexperiment erg veel onrust was omdat er minder sturing werd gegeven.  De filosofische 
dialoog werd door mij geleid; deze verliep meer ongestructureerd dan bij de kinderfilosofe 
het geval is en werd door mij als chaotisch ervaren. Icc Mirjam is het hiermee niet eens en 
zegt geobserveerd te hebben dat er een ‘echt gesprek’ plaatsvond met grote betrokkenheid 
van de kinderen.  
 

Opbrengsten 
Met betrekking tot de opbrengsten van de afgelopen periode worden de verschillende 
manieren besproken waarop is geprobeerd inzicht te krijgen in wat de kinderen in het lab 
beweegt. Er zijn eerder enqûetes afgenomen bij de kinderen die een positief beeld geven van 
hun betrokkenheid en interesse, maar waarbij het niet altijd duidelijk is of een kind met een 
authentieke of met een sociaal-gedisciplineerde stem spreekt. Twee antwoorden die 
authentiek aandoen komen van Maud, die op de vraag hoe ze zich voelt in het lab schrijft: 
“begrepen” en die op de vraag wat haar het meest is opgevallen in het lab schrijft “dat het zo 
lekker rustig is.”          

Een andere manier om de interesse van de kinderen in beeld te krijgen betreft het 
organiseren van een ‘Workshopdag voor volwassenen’ waar de kinderen leiding aan 
workshops zullen gaan geven. Icc Mirjam: “De vraag aan de groep is geweest: hoe willen 
jullie nu deze twee jaar gaan presenteren aan alle ouders, juffen en meesters die op visite 
komen?” In antwoord hierop zijn de kinderen in eerste instantie gekomen met voorstellen als 
‘samen eten’, ‘de omgeving laten zien’ en ‘filosoferen’. 

Daarnaast worden ook inzichten omtrent de betrokkenheid van kinderen bij het lab 
besproken die ‘spontaan’ in het proces zijn ontstaan, zoals het initiatief van de kinderen uit 
groep 7 om deel te nemen aan de Koningsmarkt om langer naar het lab in het bos te kunnen. 
Over de besteding van het geld wat hiermee is verdiend wordt nog door hen overlegd. Rico 
reageert enthousiast op dit verhaal. Een bijkomende opbrengst betreft de 
ouderbetrokkenheid die zich ook hier heeft laten zien, in de bijdrage en steun van een aantal 
ouders tijdens de Koningsmarkt. 
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Het lab en de schoolpraktijk 
Naar aanleiding van de grote ouderbetrokkenheid wordt de vraag opgeroepen of we meer 
zicht kunnen krijgen op hoe ouders het lab ervaren en wat hun eigen pedagogische visie is. 
Dit laatste vinden we ook van belang in relatie tot de spanningen die in de CITO-periodes 
optreden als sommige ouders bij tegenvallende scores hun kinderen liever niet meer willen 
laten deelnemen aan het kunst-& filosofielab. 

Andere opbrengsten die eerder genoemd zijn worden hier verder besproken; het 
principe van het meedoen van de leerkracht, dat volgens Icc Mirjam al langer gebruikt wordt 
binnen het cultuuronderwijs: “Jij gaat zitten tekenen en ze gaan vanzelf meetekenen en je 
leert ze dingen door zelf actief mee te doen.” Dit mag volgens haar meer aandacht krijgen, 
ook in relatie tot het CKV-kiesbord. Zij stelt dat er naar aanleiding van de visie op 
cultuuronderwijs verder kan worden nagedacht over hoe deze manier van werken 
‘doorvertaald’ zou kunnen worden naar rekenen en taal. 
 

Implementatie en verspreiding 
Met betrekking tot de binnenschoolse enclave werd gesproken over de beschikbaarheid van 
de bestaande Schooltuin in de wijk en de overwegingen om voor deze te kiezen, ook met 
betrekking tot verspreiding van het lab en de relatie met de lokale politiek. 

Icc Mirjam belicht in grote lijnen haar ideeën voor een schoolbrede implementatie 
van het lab. In groep 1 t/m 5 wordt het filosoferen twee keer in de maand gekoppeld aan de 
‘boekentijd’ waarin een half uur wordt voorgelezen uit prentenboeken. De kinderfilosofe kan 
de docenten hierin begeleiden door coaching on the job. Marian, onderbouwleerkracht en 
Daltoncoördinator, vindt het een ‘heel mooi voorstel’ en kijkt met name naar de 
haalbaarheid, ze vindt dat er niet heel veel nieuwe dingen worden gevraagd van de 
leerkrachten, omdat het volgens haar sterk gekaderd is. Groep 6 en 7 gaan één keer in de 
maand naar de Schooltuin. Op voorstel van Rico gaat het lab in groep 8 verweven worden 
met de lopende projecten, omdat we hebben gemerkt dat pubers met andere onderwerpen 
aan de gang willen dan de jongere kinderen.  

Directeur Wally geeft wat betreft het draagvlak in de school voor het lab aan dat 
deze in de basis is gecreëerd door mij en icc Mirjam tijdens de Teamdag maar dat de inzet 
van leerkrachten kan worden vergroot door jaarlijks een lessencyclus voor de hele school te 
geven. Er wordt verder gesproken over een langzame overgang van het lab naar de 
schoolpraktijk in het najaar, door eerst alle kinderen uit groep 8 mee te laten gaan naar de 
enclave in het bos.  

Rico neemt de uitnodiging van icc Mirjam en Wally aan om zelf na te denken over 
de implementatie van het lab in zijn groep, misschien in relatie tot het eerdergenoemde 
duurzaamheidsproject of natuuronderwijs.  

Ik vertel dat er in het kader van de verspreiding van het lab buiten deze school, in 
het grotere onderwijsveld, op verzoek van de docent Wereldbeschouwing van de PABO van 
de Hanzehogeschool voor haar studenten een aantal sessies door icc Mirjam en mij zullen 
worden georganiseerd in de enclave in het bos.  
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5.1.11 Veldexperiment 24 
 

Veldexperiment 24 Focus op verantwoordelijke stem 

27-05-2016 
9.00-16.00 
Locatie: Onland bos 
 
Aanwezig: directeur, 
zes leerkrachten en 
bestuursleden van de 
BB school, de 
betrokken ouders en 
hoogleraar Jacques 
Zeelen 

Thema: ‘Workshopdag voor volwassenen’ 
Kinderen leiden workshops voor de volwassenen 
 
Opzet en werkvormen: 
Dalton kiesbord Ronde 1: 
-Filosoferen met een bloemkool 
-Moddertocht 
-Geblinddoekt tasten en tekenen in het bos 
Dalton kiesbord Ronde 2: 
- Schimmenspel 
- Animatiefilmpjes maken. 
Afsluiting met barbecue en vuur 

 

a. Het lab als educatieve ruimte: pedagogische en didactische aspecten 
Tijdens de voorbereiding van de activiteiten in de ochtend coachen de leden van het lab-
team de kinderen door mee te denken en hen te ondersteunen bij het samenstellen van het 
programma. Hun keuzes voor bepaalde activiteiten geven ons zicht op wat de kinderen 
interesseert en enthousiasmeert in het kunst-& filosofielab en in die zin op hun authentieke 
stem.  

In de middag geven de kinderen leiding aan het zelfgekozen programma. De opdracht 
om elkaar geblinddoekt rond te leiden in het bos, daar te voelen wat je tegenkomt, dit blind 
te tekenen en daar een titel aan te geven, wordt door een paar kinderen met veel 
zelfvertrouwen en op een eigen, heldere wijze geleid; de volwassenen doen serieus mee. 

Een ander groepje kinderen leidt het schimmenspel waarbij een ‘echt verhaal’ gespeeld 
moet gaan worden. De kinderen leggen eerst de opdracht uit, spelen dan als voorbeeld hun 
interpretatie van een schimmenspel voor en geven vervolgens enkele technische tips aan de 
volwassenen, als zij proberen om verschillende uitvoeringen van het schimmenspel te maken. 
Na iedere uitvoering wordt door met name Devika opbouwende feedback gegeven: “Goed 
samengewerkt” en “Goed geluisterd naar de aanwijzingen.”   

Bij het maken van animatiefilms naar aanleiding van een filosofische vraag wordt door 
een groepje kinderen met veel zelfvertrouwen leidinggegeven aan de twee volwassenen, een 
leerkracht en een moeder, die geconcentreerd aan de slag gaan. 

Bij de twee groepen die filosoferen met een bloemkool is het moeilijker voor de 
kinderen om de volwassenen mee te krijgen en hen te laten accepteren dat zij de leiding 
hebben. Bij de ene groep zijn de kinderen eerst nerveus, ze nemen dan toch de leiding en er 
ontstaat een geanimeerd gesprek waarin ze er in slagen om de lijn goed en helder vast te 
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houden. Op een gegeven moment nemen de volwassenen het toch steeds meer over. Bij de 
tweede groep willen volwassenen zich vanaf het begin niet conformeren aan het filosoferen 
met een bloemkool, ze maken de activiteit belachelijk en nemen de leiding in het gesprek 
over van de kinderen.  

 

b. Het lab als polyfonische ruimte: de stemmen 
De authentieke en verantwoordelijke stemmen van de kinderen zijn zeer sterk aanwezig deze 
dag, in de zelfgekozen activiteiten die zij delen met volwassenen, die ze zelf hebben 
voorbereid, vormgeven en leiden. 

Wat betreft de authentieke stem spreken de kinderen zich in de voorbereiding op de 
workshopmiddag vrij uit over volwassenen en over creativiteit, in de dialogen die in kleine 
groepjes gevoerd worden met een begeleider van het lab-team.  

 
Maud: “…dan zeggen we van (...) jullie brein zit gewoon helemaal  
stil, nouja stil, ja, wij moeten elke dag (…) achter de computer zitten  
of uh achter een schrift zitten, allemaal leren en stampen stampen  
maar nu mogen hun dat eens een keer doen.”  
Sigrid: “Zeg maar hun hebben nu zeg maar…” 
Maud: “…een slechte fantasie (...) kinderen (...) kunnen  
zelfs inbeelden dat Dora120 bijvoorbeeld hier staat, maar wij kunnen  
dat niet meer, dat is best jammer (...) maar altijd als ik na zit te denken(...) 
als juf Mirjam bijvoorbeeld boos is dan teken ik gewoon een snorretje  
in mijn gedachten, ja dan moet ik een beetje glimlachen (...) dan  
word ik niet meer zo verdrietig dat ik tegen het huilen aan zit.”  
Sigrid: “Als Mirjam boos is dan denk ik van: het gaat niet om mij,  
trek je dr niks van aan.”  
Maud: “Even een regenpak aan doen, dat al die regendruppeltjes even  
van je afvallen eigenlijk.”121 

 
De verantwoordelijke stem tekent zich tijdens deze dag duidelijk af. De kinderen doen 

zelf boodschappen en maken bij het voorbereiden van de workshops in groepjes gezamenlijk 
weloverwogen en zelfverzekerd hun eigen keuzes, ze ontvangen de volwassenen als gasten 
en begeleiden de workshops op een rustige, heldere en eigen manier. 

De creatieve stem van de kinderen komt naar voren bij het vormgeven en het begeleiden 
van de workshops.  Zo spreken zij bij de blinddoekoefening hun verbeeldingskracht aan 
door vooraf titels te bedenken voor de ‘blindgemaakte’ tekeningen, waaruit de volwassenen 
kunnen kiezen. In deze titels verbinden ze ongelijksoortige elementen op een 
verbeeldingsrijke manier: ‘Vrolijk onweer’, ‘Zwaar veertje’, ‘Rinkelend water’, ‘Kleine grote 
boom’, ‘Boek zonder letters’, ‘Donkere zon’. Ook bij de kinderen is de creatieve stem waar te 

                                                 
120 Figuur uit kinderserie 
121 ‘Transcript veldexperiment 24’ (27-05-2016) 
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nemen; voor het schimmenspel maken de kinderen zelf een aantal basisvormen waarmee de 
volwassenen aan de slag kunnen.  
 

c. Het lab en de schoolpraktijk  
Deze dag geeft goed zicht op het draagvlak van het lab in de school en ook thuis. De 
deelnemende volwassenen, de directeur, zes leerkrachten, twee leden van het schoolbestuur, 
alle betrokken ouders en een van de promotoren hebben allemaal de moeite genomen om 
deel te nemen. Het algemene beeld is dat de deelnemers de ervaringen van deze dag als 
positief ervaren, maar dat niet alle volwassenen het makkelijk lijken te vinden om zich 
hieraan ‘over te geven’.  

Daltondoelen van de school zoals ‘Samenwerken’, ‘Zelfstandigheid’ en ‘Vrijheid in 
Gebondenheid’ zijn spelenderwijs en zonder deze expliciet te benoemen gedurende de dag 
aan bod gekomen. De kinderen van groep 8 zijn niet aanwezig, omdat ze zich te volwassen 
voelen voor het kunst-& filosofielab, voor deze leeftijdsgroep gaat een andere vorm gezocht 
worden. 
 
Dit is het laatste veldexperiment waarbij de kinderfilosofe betrokken was. Zij besloot om niet 
verder mee te doen aan het onderzoeksproject omdat in de tweede fase kunst een steeds 
grotere focus had gekregen en kinderfilosofie niet meer centraal stond. 
 

5.1.12 Evaluatie van Veldexperiment 24122 
 
In mijn observatieverslag van de ‘Workshopdag voor volwassenen’ komt naar voren dat de 
kinderen tijdens de activiteiten helder wisten aan te geven waar het om ging en de lijn goed 
vasthielden bij de dialoog. Ze gaven leiding aan de volwassenen in de creatieve opdrachten 
door complimenten te geven, vragen te stellen, uitleg te geven en te inspireren door voor te 
doen. In de gezamenlijke reflectie op deze dag met de kinderen wordt duidelijk dat zij op een 
bewuste manier bezig zijn geweest met pedagogische benadering van de opdrachten en dat 
het samenwerken met anderen hun aandacht had.  

Tijdens de evaluatie vertelt Devika dat ze zich er bij het schimmenspel in haar 
groepje wat alleen voor voelde staan, omdat de andere kinderen wat afwachtend waren. Een 
aantal kinderen geeft blijk zich bewust te zijn van de moeite die sommige volwassenen ermee 
hadden om de leiding van kinderen serieus te nemen tijdens de filosofische dialoog. Eva 
zegt: “Op een gegeven moment dachten de volwassenen dat ze het beter wisten (…) nadat 
ze eerst goed bezig waren geweest gingen ze lachen als kinderen.” Sigrid vult aan: “Ze gingen 
grappig doen.” Ze vertelt dat er bij haar aankondiging dat kinderen de leiding zouden hebben 
al werd gelachen en dat ze boos was omdat de volwassenen niet meededen. Ze stelt dat zij 
volgende keer strenger moeten zijn. Maud zegt: “Ze vonden het raar om met een bloemkool 
te praten (...) de volwassenen deden of het nep was.” 

                                                 
122 Reflectie op veldexperiment 24 vond plaats tijdens veldexperiment 25 op 16-11-2016. Zie “Transcript veldexperiment 25 
evaluatie’  
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Anwer vertelt dat hij de volwassenen bij zijn animatieworkshop technisch begeleid 
heeft en suggesties voor materiaal heeft gedaan en Eva stelt dat ze de filosofiesessie zelf heeft 
geleid, zonder kaartjes als hulpmiddel. Wat betreft de oefening waarin geblinddoekt wordt 
getast en getekend wordt met nadruk door haar gesteld: “Schrijf maar op: perfect verlopen! 
Ze luisterden goed en ze hebben goede verhalen gemaakt (…) serieus en grappig tegelijk.” 
Andere kinderen geven aan het belang van weloverwogen keuzes te zien. Dalila: “De 
volwassenen gaven goede redenen voor hun keuzes.”  

Maud zegt gezien te hebben dat de kinderen duidelijk meer getraind zijn bij het 
maken van de filmpjes dan de ouders en leerkrachten. Anwer vindt juist dat het goed ging: 
“De moeder van Ervin en juf Carla hebben samen bij de filosofische vraag ‘Ben ik nu 
wakker?’ een mooi filmpje gemaakt van een labyrint.” Ervin vertelt dat hij zich schaamt 
omdat hij aan icc Mirjam had voorgesteld om de volwassenen een cijfer te geven, waarop zij 
had gezegd dat dit niet de bedoeling was. Anwer en Maud reageren hierop: “Ja, het gaat niet 
om wat je goed doet maar of je er lol in hebt.”  

 
 

5.2 Analyse van de tweede cyclus veldexperimenten 

 
In deze tweede fase werd door het inzetten van filosofische dialogen, creatieve werkvormen, 
‘ateliertijd’ en buitenopdrachten in de natuurlijke omgeving een appèl gedaan op de 
authentieke, creatieve en verantwoordelijke stemmen van kinderen. Er wordt in de analyse 
nader gekeken naar hoe deze naar voren kwamen en naar de rol die de opdrachten, de 
houding van de begeleiders en de eigen beweging van kinderen hierin speelden. Ik kijk verder 
naar het gezamenlijke leerproces dat met de leerkrachten ontstond; hoe dit van invloed was 
op de ontwikkeling van het lab als relevante sociale, fysieke ruimte en benadering in de 
school en op het perspectief op nieuwe manieren van denken en doen in de school. 
 

5.2.1 Voortgang eerste ontwikkelambitie: het onderscheiden van de 
stemmen 

 
Onderzoeksvraag 1: Hoe kan een interdisciplinair kunst-& filosofielab in de praktijk van een multiculturele 
basisschool bijdragen aan subjectificatie door kinderen hun stemmen te laten vinden in polyfonie?  

 
Er werd in deze tweede fase weer een appèl gedaan op de authentieke, creatieve en 
verantwoordelijke stemmen waarvan in hoofdstuk 4 in eerste aanzet is beschreven op welke 
wijze deze naar voren waren gekomen. Deze stemmen kwamen in de tweede fase duidelijker 
naar voren en er tekende zich een mogelijk verband tussen af123.  

Net als in hoofdstuk 4 worden er nog geen conclusies getrokken met betrekking tot 
de vraag op welke manier de polyfonie van vrije stemmen bij kan dragen aan subjectificatie, 
dit gebeurt in de meta-analyse in hoofdstuk 7. Ik zal nu eerst ingaan op een eerste indruk van 
de bevindingen in deze periode. 

                                                 
123 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016’: veldexperiment 20 (12-02-2016) 
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Een eerste indruk 
In de tweede fase waren er naast de waargenomen drie vrije stemmen twee in het oog 
springende ervaringen met betrekking tot het verschijnen van stemmen die het vermelden 
waard zijn. Het betreft de ‘stille stem’ en een voorbeeld van interne polyfonische dialoog. De 
reden om op de eerder ook waargenomen ‘stille stem’ in te gaan is dat deze een obstructie 
leek te vormen voor het verschijnen van andere stemmen. Dit is van belang omdat het raakt 
aan het probleem van de ‘verstomming’ van kinderen in het onderwijs waar dit onderzoek 
met het zoeken naar mogelijkheden voor subjectificatie een alternatief voor wil bieden. Ik 
kijk hieronder naar hoe en waardoor deze ‘stille stem’ zich in de tweede fase manifesteerde. 
 De reden om op de waarneming van een interne polyfonische dialoog in te gaan is 
omdat het concept van een intern koor van stemmen wat ik in dit onderzoek hanteer hier in 
zijn dynamiek opeens in ruwe vorm ervaarbaar werd. Ik ben in de tweede fase van 
onderzoek in analogie met Friedman’s opvatting van een sociale ruimte als een veld 
waarbinnen actoren verschillende posities innemen ten opzichte van elkaar (Friedman, 2011) 
dit koor ruimtelijk gaan opvatten en als een veld gaan zien waarin verschillende stemmen in 
wisselende posities staan ten opzichte van elkaar. In de ervaring die ik zal beschrijven zijn 
deze posities goed te onderscheiden. 

Ik wil hier ten eerste ingaan op wat ik de ‘stille stem’ heb genoemd en de manier 
waarop en de gelegenheden waarin deze zich hier heeft voorgedaan. In de analyse van het 
vorige hoofdstuk heb ik tentatief verschillende redenen genoemd voor het verschijnen ervan. 
De tentatieve verklaringen betroffen verlegenheid, sociaal ongemak in de groep, het meer 
beeldend dan talig ingesteld zijn of dat er misschien sprake was van een stille fase zoals die 
wel is waargenomen in het proces van taalverwerving van een tweede taal. De reden om dit 
laatste aan te nemen was dat er in het lab sprake is van een benadering van taal die meer 
experimenteel en beeldend is dan de schooltaal.  

Dit werd ook weer in de tweede fase waargenomen tijdens de observaties van het 
lab-team, de leerkrachten, de directeur en de intern begeleidster. Er werd opgemerkt dat een 
aantal kinderen langere tijd met deze stille stem aanwezig waren. Met name de nieuwe 
kinderen in de groep124 zeiden aanvankelijk erg weinig. Icc Mirjam herkende dit uit haar 
‘Schakelklas’ (taalklas voor niet Nederlands-sprekende kinderen) waarin voorafgaand aan het 
leren van een nieuwe taal vaak sprake is van een stille periode.  

Gaandeweg namen zij op sommige momenten wel voorzichtig deel aan de dialoog. 
Er werd ook geobserveerd dat een aantal kinderen weliswaar vaak stil waren maar dat hun 
bijdrage als ze iets zeiden wel zinnig was of dat ze blijk gaven luisterend betrokken te zijn.125 

De stille stem werd hier net als eerder met name tijdens de filosofische dialoog en in 
de reflectiemomenten herkend. De taligheid van de communicatie lijkt hierin weer een rol te 
spelen. Sommige kinderen bleken zich met meer gemak te uiten tijdens het schimmenspel of 
door te schilderen dan door te praten, zoals werd waargenomen bij Dalila126, die weinig 
deelnam aan de filosofische dialoog maar zich wel meer uitte in zelfgekozen creatieve 

                                                 
124 Observatie Icc Mirjam op 27-11-2015 in ‘geanonimiseerd verslag Sparklab september-december 2015’  
125 Observatie intern begeleidster tijdens klankbordvergadering 3 (30-03-2016) in ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 
2016’ 
126 In veldexperiment 19 
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oefeningen in het atelier en bij Safouan die in de dialoog weinig zei en die vaker geholpen 
moest worden door icc Mirjam als hij zich talig uit moest drukken, maar het voortouw nam 
bij het schilderen.127  

Ook de bestaande machtsverhouding tussen kinderen en volwassenen leek opnieuw 
een rol te spelen bij de stille stem. Voorbeelden hiervan zijn de momenten dat icc Mirjam 
werd gevraagd om weg te gaan omdat kinderen bang waren dat ze een bepaald anwoord zou 
‘doorvertellen’ aan de directeur128 en dat leerkracht Carla en directeur Wally weg moesten 
voordat kinderen zich durfden uit te spreken over de vraag of ‘juf de baas is over je leven’. 
Een paar kinderen noemden hun aanwezigheid hier   
“ongemakkelijk en ongepast.”129 De directeur herkende in reflectie hierop dat dit 
daadwerkelijk te maken had met de bestaande machtsverhoudingen waarin zij als directeur de 
laatste instantie is waar je heengaat als je ‘straf’ hebt en de betrokken leerkracht sterk gericht 
zou zijn op controle.130 

Ook het feit dat het bij de filosofische dialoog gaat om wat de kinderen zelf denken 
en er geen beoordeling van een goed of fout antwoord plaatsvindt zou van invloed kunnen 
zijn op de stille stem. Een aantal kinderen moest nog steeds wennen aan deze open vorm 
van communicatie waarin geen duidelijk richtinggevend kader is. Over deze vrees om je vrij 
uit te mogen spreken omdat je het niet gewend bent, heb ik in de analyse van het voorgaande 
hoofdstuk de vraag van icc Mirjam aangehaald “…wanneer een kind op school echt 
uitdrukking mag geven aan het vindt, voelt of denkt?”131 In de tweede fase zag zij dat dit nog 
steeds speelde, de open vragen bij het filosoferen en het zelf je antwoorden hier op geven 
zou een aantal kinderen bedeesd maken132, dit werd ook gezien door de kinderfilosofe. 

Een tweede opmerkelijke waarneming in deze fase was hoe er zich een duidelijk 
voorbeeld van een ‘interne polyfonie’ voordeed, waarbij in referentie naar de ‘interne 
zelfposities’ van Hermans en Hermans-Kokopka (2010) stemmen in verschillende posities 
ten opzichte van elkaar stonden en als zodanig in dialoog waren. Dit betrof de situatie waarin 
Eva hardop uiting gaf aan een interne dialoog met zichzelf en vier zinnen uitsprak die van 
vier verschillende stemmen leken te komen.  

In de eerste zin sprak ze haar twijfel uit over ons respect voor dieren vanwege het 
feit dat zij door mensen geslacht worden. In de tweede zin nam ze de positie in dat ze zelf 
wel vlees wil eten voor haar eigen gezondheid. In de derde zin nuanceerde ze het begrip 
‘dieren’ door aan te geven dat sommige dieren een uitzonderingspositie hebben en dat die 
dus niet gegeten worden en in de vierde zin gaf ze aan het belangrijk te vinden dat mensen 
minder vlees eten.133 In deze uiting van haar interne dialoog kunnen we een vorm van 
meerstemmigheid herkennen waarin geen van de stemmen bepalend is (zie Bakthin, 1984, 
2019), in die zin is het een goed voorbeeld van een polyfonische dialoog. 
 

                                                 
127 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016’. Veldexperiment 21(11-03-2016), observatie onderzoeker 
128 Klankbordvergadering 1 (8-12-2015) 
129 Uitspraak van icc Mirjam in Klankbordvergadering 3 (30-03-2016). Zie ‘Transcript veldexperiment 19’ (15-01-2016) 
130 Uitspraak directeur in Klankbordvergadering 3 (30-3-2016) 
131 Logboek icc Mirjam 2014/2015 zie afbeelding hoofdstuk 4 p. 19 
132 Uitspraak icc Mirjam in Klankbordvergadering 1 (8-12-2015) 
133 Citaat Eva tijdens veldexperiment 16 (9-10-2015) 
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Het onderscheiden van de authentieke stem 
In hoofdstuk 2 heb ik de authentieke stem en het belang ervan aangeduid als ‘het expressieve 
moment waarin kinderen zich tijdens het spreken bewust kunnen worden van de eigen 
hoedanigheid; wat verborgen is wordt hier zichtbaar zodat een mogelijkheid tot dialoog 
ontstaat’. Ik ken aan deze stem een ‘doorbrekende kwaliteit’ toe; kinderen kunnen zichzelf 
hiermee als het ware de wereld in ‘katapulteren’ vanuit de cocon van de ‘stille stem’, ze 
doorbreken hun eigen stilte. Ik wil stellen dat de authentieke stem en de stille stem op deze 
manier bezien aan elkaar grenzen, het betreft een grens tussen zich kenbaar maken in de 
wereld of onzichtbaar zijn, waar een grote spanning op kan staan. 

Dit kan ik verduidelijken met een situatie uit de vorige paragraaf waarin de 
authentieke stem werkzaam bleek te zijn bij het doorbreken van de bestaande 
machtsverhouding tussen de kinderen en de volwassenen. Het was hier moeilijk voor de 
betrokken kinderen om zich uit te spreken en anwoord te geven op een vraag die raakte aan 
deze verhouding. De doorbrekende aard van de authentieke stem toonde zich in de 
vrijmoedige vraag van de kinderen aan de volwassenen om de ruimte even te verlaten zodat 
zij antwoord konden geven. Het verlangen naar een autonome positie die hier werd opgeëist, 
kreeg daarna een expliciete bevestiging in Jonas’ uitspraak dat ‘de juf’ alleen onder schooltijd 
bepaalt wat je moet doen en dat dit niet het geval was in je vrije tijd.134 Op dit moment leek 
een aantal kinderen zowel de eigen stilte als de bestaande machtsverhouding te doorbreken.  

Dat er in de filosofische dialoog vrij mocht worden gesproken en er geen oordeel 
werd gegeven over goede of foute uitspraken bleek voor een aantal kinderen juist ruimte te 
bieden voor de authentieke stem. Ook de toepassing van een spelvorm, zoals tijdens de 
dialoog over ‘wie de baas over je leven is’ was in dat opzicht uitnodigend voor sommige 
kinderen. Door het inzetten van een spel kon op een grappige en veilige manier over een 
beladen onderwerp gesproken worden en werd de abstracte vraag naar machtsverhoudingen 
ervaarbaar gemaakt.  

Kinderen reageerden dus positief op het feit dat er geen eindantwoord kon worden 
gegeven in de dialoog en dat het ertoe deed wat zij zelf vonden. Dit kwam naar voren in 
verschillende uitspraken van Jonas die stelde dat je “…steeds meer vragen om je heen moet 
krijgen” en dat het er in het lab om ging “…wat je zelf vindt en niet wat de meester vindt.”135 

Er zijn echter ook vraagtekens te plaatsen bij de mogelijkheid om de authentieke 
stem te herkennen. In een reflectiebijeenkomst in deze periode werd de vraag opgeworpen 
of de kinderen misschien al dusdanig door het lab-team gesocialiseerd waren dat ze wisten 
welke houding er in het lab van hen verwacht werd en dat ze dus misschien met een nieuw 
verworven sociaal-gedisciplineerde stem spraken,  een stem die ik eerder heb omschreven als 
een geïnternaliseerde stem van opvoeders of van religieuze autoriteiten (zie Christophe, 
2006) Er kan hierover geen andere dan een tentatieve uitspraak worden gedaan en dit laat het 
dilemma zien dat vrijheid niet kan worden afgedwongen.  

Een ander voorbeeld van deze vraagstelling betreft de situatie waarin Jonas tijdens 
de filosofische dialoog over zijn geloof sprak en aangaf te denken dat God alles gemaakt 

                                                 
134 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016. Veldexperiment 19 (15-01-2016) 
135 Interview Jonas uit ‘Transcript veldexperiment 14’ (27-06-2015) 
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heeft en dat hij hem altijd zou gehoorzamen. In eerste instantie lijkt dit te wijzen op de uiting 
van een sociaal-gedisciplineerde stem, omdat hier de stemmen van autoriteiten in vermoed 
kunnen worden. Maar omdat hij in één adem door de vraag stelde: “…ik weet niet wat jullie 
denken…?”136 zou de stem van Jonas hier als authentiek aangemerkt kunnen worden. De 
reden is dat, zoals ik eerder heb omschreven, de sociaal-gedisciplineerde stem als ‘zonder 
twijfel’ gezien kan worden en de authentieke stem als tentatief zoekend. 

Juist kwaliteiten van de authentieke stem zoals gemoedsvolheid en spontaniteit leken 
binnen de dialoog een ontmoeting met de realiteit mogelijk te maken. Jonas’ ongefilterde 
uitspraak over God, die door velen binnen de huidige Nederlandse samenleving in zekere zin 
als sociaal onwenselijk zal worden beschouwd en waarvan betoogd kan worden dat dit 
problematische aspecten kan hebben, kon binnen de filosofische dialoog naar voren komen. 
Er werd hier geen oordeel geveld over of een uitspraak goed of fout zou zijn en de 
begeleiders zochten juist naar een ‘anecdotische kwaliteit’ (zie Rondhuis, 2005) dat wil 
zeggen dat kinderen werden aanmoedigd om concrete situaties uit hun leefwereld in te 
brengen.  

In de dialoog was dus ruimte voor uitspraken als die van Jonas en was er de 
mogelijkheid om deze te bevragen vanuit verschillende, andere perspectieven; ze riepen veel 
reacties van andere kinderen op. Hierdoor werd een tegenwicht geboden voor overtuigingen 
die anders misschien monologisch zouden kunnen worden. 

Uit de reacties van leerkrachten kwam naar voren dat hier op de school meestal geen 
ruimte voor is. Dergelijke uitspraken zouden vaak worden ‘gesmoord’ door een snelle en 
effectieve disciplinering. Icc Mirjam heeft hier eerder naar aanleiding van Safouan’s uitspraak 
over het verbod op slaan op school over gezegd dat de reactie op sociaal onwenselijke 
uitspraken vaak is dat een kind te horen krijgt “…dat dit niet zo hoort en dat hij of zij maar 
even op de gang moet staan.”137 Dit lijkt, wil ik betogen, te werken als een rookgordijn 
waarmee de echte vragen waar kinderen zich mee bezighouden aan het oog worden 
onttrokken. 

Ook in het handelen, in de zin van het nemen van initiatief, door de kinderen was 
vaak duidelijk een authentieke stem herkenbaar die met name voor de begeleiders van belang 
was. Het ging dan om handelingen die ze geheel uit eigen beweging deden of om activiteiten 
die naar aanleiding van hun dringende vragen werden georganiseerd. De eigen initiatieven die 
vanuit de kinderen ontstonden zoals de deelname aan de Koningsmarkt om geld in te 
zamelen zodat zij langer konden deelnemen aan het kunst-& filosofielab is een voorbeeld 
van het eerste.  

De herhaalde vraag om naast het bestaande programma extra activiteiten te 
organiseren, zoals ‘Kunstzaterdag’die op aandrang van Jonas werd georganiseerd om zijn 
vrienden kennis te laten maken met het lab, was een voorbeeld van het tweede. Door 
uitingen van de authentieke stem als deze kon, meer dan door interviews met kinderen of 
door het laten invullen van vragenlijsten het geval was, zicht worden gekregen op wat de 
kinderen echt van belang vonden met betrekking tot het kunst-& filosofielab.  

                                                 
136 Uitspraak Jonas uit:‘Transcript veldexperiment 19’ (15-01-2016) 
137 Uit: ‘transcript geanonimiseerde klankbordvergadering 1 (8-12-2015)’ 
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Het onderscheiden van de creatieve stem 
De creatieve stem was in deze fase duidelijker waarneembaar dan in de voorgaande fase. 
Binnen het kader van de opdrachten en de dialoog zochten de kinderen meer dan in de 
eerste periode hun eigen creatieve invulling. Deze stem kwam op veel verschillende manieren 
duidelijk naar voren: in het stellen van verbeeldingsrijke vragen, in evocatief taalgebruik, in 
het associëren naar aanleiding van schilderijen, in creatieve expressie (vaak met de natuurlijke 
omgeving als inspiratie) en in het experimenteren met abstract beeldvocabulaire. Ook was 
deze stem waarneembaar waar tekeningen werden gebruikt als een vanzelfsprekende, bijna 
terloopse manier van het verkennen van gedachten en ideeën.  

Wat betreft de verbeeldingsrijke vragen die werden gesteld zagen we deze vaker 
tijdens de filosofische dialoog, zoals tijdens veldexperiment 20 waar kinderen vroegen 
waarom een hoofd geen “hersenbeschermer” werd genoemd.138  Een voorbeeld van 
evocatief taalgebruik werd gezien bij Anwer tijdens veldexperiment 15, die zacht en hard op 
beeldende wijze aan licht en duister verbond door het beeld van “een zacht bed” aan het 
licht toe te wijzen en een “hard, stenen of een verbrand bed” aan het duister.139 De 
veronderstelling dat, zoals eerder in hoofdstuk 2 aangegeven, creatief denken zou kunnen 
worden opgewekt door zich te richten op een openheid van denken in de filosofische 
dialoog, en dat dit zich onder andere zou kunnen laten zien in gewaagde expressies en 
uitdagende contradicties (zie Rondhuis, 2005) leek door uitspraken als deze te worden 
bevestigd.  

Incidenteel werden geschilderde zelfportretten van kunstenaars ingezet in de 
filosofische dialoog en viel op hoe met name de abstracte beelden reacties en interpretaties 
opriepen bij de kinderen. Deze methode wordt ook in het onderzoek naar kunst en 
filosoferen van Uhlig (2012) gebruikt. Zij stelt hierin dat de creatieve spanning tussen de 
bedoelde betekenis die de makers aan beelden geven en de interpretatie ervan door degenen 
die ernaar kijken vanuit hun eigen levenservaring een ‘tussenruimte’ doet ontstaan waarin tot 
filosofische reflectie kan worden uitgenodigd.  

Dit werkte enigszins anders in dit onderzoek; hier ging het bij het beschouwen van 
deze beelden niet per se om een dergelijke creatieve spanning. De betekenis die het kind gaf 
aan het beeld wat hij of zij gemaakt had en de interpretatie ervan door de andere kinderen 
lagen op veel momenten zover uit elkaar dat het verband arbitrair was. De bedoeling was 
hier om de kinderen door krachtige beelden in beweging te brengen en aan te zetten tot het 
op een tentatieve manier zoeken naar het zelf toekennen van creatieve betekenissen. 

De creatieve stem was sterk herkenbaar in de creatieve expressie die was 
geinspireerd door de ervaring van een omgeving zoals bij Ervins’ tekening van ‘de taal van 
het bos’.140 Bij deze opdracht, waarin hij zich aandachtig moest oriënteren op de geluiden van 
het bos, werd de omgeving met andere dan alleen het visuele zintuig ervaren. Voor een 
aantal kinderen betekende dit dat zij sterk geïnspireerd werden door de natuurlijke omgeving 
en dat zij ‘opgingen’ in de handeling van het tekenen, er was dan sprake van flow. 

                                                 
138 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni’. Veldexperiment 20 (12-02-2016) 
139 Uit: ‘transcript veldexperiment 15’ (11-09-2015) 
140 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016’. Veldexperiment 20 (12-02-2016) 
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Opvallend was dat veel kinderen steeds makkelijker gingen schetsen en dat de 
meesten van hen tekeningen gingen gebruiken als een vanzelfsprekende manier van 
uitdrukken of als een vrije manier om gedachten en ideeën te verkennen, zoals Sabine deed 
toen zij aan de filosofische dialoog deelnam door haar tekening te laten zien.141 Het was zo 
mogelijk geworden voor kinderen om op verschillende, eigen manieren deel te nemen. 

Sommige opdrachten zoals het maken van een figuratief zelfportret bleken minder 
positief te werken en leverden onzekere reacties op, omdat kinderen gingen oordelen of zij 
erin slaagden ‘om het te laten lijken’.142 Op andere momenten konden de kinderen de 
oriëntatie op realistisch tekenen zoals dat in hun leeftijdsfase als normaal wordt beschouwd 
loslaten143 en waren ze wel zonder oordeel bezig. Dit was in sterke mate het geval tijdens het 
experimenteren met voor hen nieuw, abstract beeldvocabulaire op basis van een poëtische 
zin.144 Al doende ontstond schilderend een associatief verband tussen kleuren, stilte en 
lawaai, en werd dit vervolgens op onnadrukkelijke wijze beschouwd en verbonden met het 
filosoferen over verschillende vormen van stilte. Het creatieve handelen en het creatieve 
denken raakten op organische wijze verweven, wat in deze fase meer voorkwam. 

Hierbij onstond een ontvankelijke en creatieve houding bij veel van de kinderen, die 
vrij gingen experimenteren en samen terloops reflecteerden op de betekenissen die 
onstonden tijdens de handeling. Safouan gaf blijk van deze houding in zijn reactie op het 
bekladden van zijn schilderij door een van de andere kinderen. Na een eerste boosheid gaf 
hij aan dit te zien als ‘een goede ingreep’ en ging hier verder mee aan het werk. Zo bleek deze 
opdracht een goede oefening te zijn voor het open en flexibel omgaan met weerstand. 

Dat kinderen hier onbevangen gingen experimenteren is toe te wijzen aan een drietal 
factoren. Ten eerste de proces-gestuurde, experimentele opdracht waarin niet werd gezocht 
naar een eindproduct. Ten tweede het gebruiken van een ongerijmde, poëtische zin als 
aanleiding voor het schilderen, waarvan de ambigue betekenis prikkelend werkte op het zelf 
geven van betekenis. Ten derde de participatie door icc Mirjam; zij zorgde voor inspiratie en 
veiligheid door samen met de kinderen te gaan schilderen en te articuleren welke gedachten 
bij haar werden opgeroepen.  

Incidenteel kwam een besef van hoe creativiteit zou kunnen ‘werken’ op expliciete 
wijze tot uiting, zoals in de dialoog waarin Anwer aangaf dat hij niet wist wat de naam was 
van een bepaald ding en daarom te hebben gekozen om twee woorden samen te voegen.145 
Dit besef kunnen we ook zien in de manier waarop kinderen in een latere sessie titels 
bedachten voor de workshop ‘geblinddoekt tekenen’ die ze aan de volwassenen gaven146, 
waarbij steeds twee woorden werden gecombineerd die zo een nieuwe betekenis kregen. Er 
leek hier een manier van creatief denken en handelen te zijn gevonden die aansluit bij wat ik 
eerder als de basale kern van creativiteit heb benoemd, als het maken van nieuwe, 
ongelijksoortige verbindingen waartussen vaak een zekere wrijving bestaat.  

                                                 
141 idem 
142 Uit: geanomimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016.  Veldexperiment 21 (11-03-2016) 
143 Leeftijdsgroep 10-12 jaar oud (zie Fineberg eds, 2006) 
144 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016’. Veldexperiment 20 (12-02-2016) 
145 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016’. Veldexperiment 20 (12-02-2016) 
146 ‘Workshopdag voor volwassenen’ (27-05-2016) 
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Dit laatste kwam ook weer terug in verschillende silly assignments waarin kinderen 
werden uitgedaagd om zich te verhouden tot het ongerijmde en onvoorziene. Alle bestaande 
betekenissen werden zo steeds weer even op losse schroeven gezet waardoor ruimte werd 
geboden voor wat eerder is aangeduid als ‘de zwevende conditie’ die Verhoeven aan de 
hoedanigheid van verwondering toekent (zie Verhoeven, 1967). Net als in de eerdere fase 
was wat er in de creatieve activiteiten werd gemaakt, wat substantie had, niet van belang. 
Alles was gericht op het situationele; op een ‘geintensiveerde vitaliteit’ (zie Dewey, 1934) 
waarbij kinderen zich bewust konden worden van de verschillende manieren waarop kunst 
een manier van zijn in de wereld kon betekenen. Dat dit in zekere mate is gebeurd werd in 
het spreken en handelen van de betrokken kinderen waargenomen. 
 

Het onderscheiden van de verantwoordelijke stem 
De verantwoordelijke stem was duidelijker te onderscheiden dan in de eerste fase. De 
pedagogische didactische benadering was met name gericht op ‘Vrijheid in Gebondenheid’ 
en op het doorbreken van de bestaande machtsverhouding tussen kinderen en volwassenen. 
Er deden zich meerdere situaties voor waarin de kinderen zich aanspreekbaar toonden en 
ontvankelijk waren voor de ander of het andere. Er werd meer zorg gedragen voor elkaar. 
Waar incidenteel een conflict dreigde te ontstaan werd waargenomen dat kinderen dit zelf 
oplosten; er was dan sprake van een verantwoordelijke houding vanuit eigen beweging. Een 
voorbeeld hiervan was de situatie waarin Safouan werd gepest door iemand die zijn schilderij 
bespatte en het dreigende conflict vervolgens door hen onderling werd opgelost, zonder hulp 
van de begeleiders.147 Safouan’s houding was in dit geval doorslaggevend; hij toonde zich 
ontvankelijk voor een andere benadering van de interactie tussen hem en degene die hem 
pestte en keerde dit ten positieve. 

Op een aantal momenten namen de kinderen waarneembaar verantwoordelijkheid 
voor het lab en toonden zich aanspreekbaar door niet alleen het initiatief te nemen tot het 
doen van een bepaalde activiteit, wat meer als een zaak van de authentieke stem kan worden 
beschouwd, maar ook te staan voor de realisatie ervan. Dit betekende dat kinderen zich 
ermee verbonden, in die zin werd er iets van zichzelf op het spel gezet.  

Een initiatief zoals de deelname aan de Koningsmarkt148 is hier een goed voorbeeld 
van. Kinderen namen hier uit eigen beweging aan deel en wisten, ondersteund door icc 
Mirjam en enkele familieleden, geld te verdienen om zo langer in het lab te kunnen blijven. 
Ondanks het slechte weer en een klein conflict stonden de kinderen ervoor en was er een 
gedeelde trots op het bedrag wat hiermee gezamenlijk werd verdiend.  

Ook tijdens de ‘Workshopdag voor volwassenen’ werd het opnemen van eigen 
verantwoordelijkheid waargenomen; kinderen stelden het programma samen, troffen de 
voorbereidingen en gaven tijdens de verschillende activiteiten leiding aan de volwassenen. Zij 
droegen zorg voor het verloop van de dag en voor de activiteiten, wisten zelfverzekerd en 

                                                 
147 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016’. Veldexperiment 20 (12-02-2016) 
148 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016’. Koningsdag (27-04-2016) 
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helder uitleg te geven, gaven complimenten, stelden vragen en inspireerden de volwassenen 
door tips te geven en door voor te doen149.  

Op deze ervaring wisten zij achteraf goed te reflecteren; er werd blijk gegeven van 
een helder inzicht in wat het betekent om verantwoordelijkheid te nemen en ook in wat het 
inhoudt om dit niet te krijgen. In scherpe bewoordingen wisten zij aan te geven hoe de 
meeste volwassenen het die dag moeilijk hadden gevonden om de verantwoordelijkheid van 
kinderen serieus te nemen. Er werden daarbij specifieke zaken door hen benoemd, zoals dat 
er werd gelachen over het feit dat kinderen die dag de leiding zouden hebben, dat de 
volwassenen deden of ze “het beter wisten” en de kinderen op zo’n manier uitlachten “dat 
zij zelf kinderen leken te zijn.”  

Daarnaast kon het thema verantwoordelijkheid aan bod komen als onderwerp van 
beschouwing door de vraag ‘Wie is de baas over je leven?’ in de filosofische dialoog te 
brengen. Hier werd zichtbaar hoe geïnteresseerd de kinderen waren om erover te praten. 
Sommigen hadden er uitgesproken en genuanceerde gedachten over, anderen dachten er 
meer op tentatieve wijze over na. Bij het zoeken naar de betekenis en verschijningsvormen 
van het ‘de baas zijn’ maakten een paar van hen een genuanceerd onderscheid tussen de baas 
zijn en verantwoordelijk zijn, zoals Eva, die zei dat iedereen de baas is over zijn eigen leven 
maar dat ‘de juf’ de verantwoordelijkheid heeft om je dingen te leren.150 

Sommige kinderen gaven blijk van een eigen opvatting van wat verantwoordelijkheid 
betekent, zoals Anwer, die dit omschreef als “een soort zorgen voor”. Deze zorgzaamheid 
werd meerdere keren waargenomen. Een voorbeeld hiervan was de situatie waarin Sabine 
tijdens de filosofische dialoog aarzelend een rangorde koos bij ‘Wie is de baas over je leven’ 
en een paar kinderen naar aanleiding van commentaar op haar keuze het voor haar opnamen 
en stelden dat ze haar eigen keuze mocht maken.151  

Door verantwoordelijkheid als onderwerp te nemen werden ook uitspraken van 
kinderen opgeroepen over het onderlinge respect tussen hen en volwassenen. De 
standpunten over wie wiens respect verdient liepen sterk uiteen. Sommige kinderen vonden 
dat beide groepen elkaars respect verdienen, zoals waar Devika stelde dat als iedereen naar 
elkaar luistert “iedereen in zekere zin de baas is en ook weer niet.”152 In een latere sessie werd 
het nemen van verantwoordelijkheid door Sigrid verbonden aan het verschil tussen 
“volwassen zijn en volwassen doen”, kinderen gaven hier aan “… dat je eigenlijk nooit 
volwassen wordt” en “dat volwassenen echt moeten luisteren.”153  

In het atelier wat in deze periode steeds de tweede helft van de dag plaatsvond werd 
ook een appèl gedaan op de verantwoordelijke stem door de kinderen in navolging van het 
op school gebruikte Dalton kiesbord keuzes te laten maken uit verschillende generiek 
geformuleerde creatieve oefeningen en hierbij ook zelf te laten bepalen hoe de opdracht in te 
vullen, met wie samen te werken en met welke materialen of media. Dit bleek een goede 

                                                 
149 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016’. Veldexperiment 24 (17-06-2016) 
150 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016’. Dialoog veldexperiment 19 (15-01-2016) 
151 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016’. Veldexperiment 19 (15-01-2016). 
152 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016’ . Dialoog veldexperiment 19 (15-01-2016) 
153 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab september 2016-januari 2018’. Veldexperiment 25 (16-09-2016) 
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manier te zijn om kinderen op een bewuste manier hun eigen keuzes te laten maken en deze 
tot uitvoering te brengen.  

Het zelf keuzes maken en daar voor durven staan betekende soms ook het zich niet 
voegen naar de gezamenlijke mening van de groep, naar wat ik de ‘groeps-monoloog’ noem. 
Dit is wat Maud deed bij een van de oefeningen waarin ethische keuzes werden voorgelegd 
aan de kinderen. Ondanks het afkeurende commentaar omdat haar antwoorden als sociaal 
onwenselijk werden gezien door de anderen, durfde zij in het spel afwijkende keuzes te 
maken en haar eigen verantwoordelijkheid te nemen.154 Hier werd de waarde van het van 
elkaar verschillen niet erkend door de meeste kinderen.  

Dat was juist wel het geval in een andere situatie, waarin een uitspraak door een van 
de kinderen werd gedaan die door de groep als sociaal onwenselijk werd beschouwd. Dit 
leverde hier een omgekeerde reactie op. Waar Jonas stelde dat God de baas zou zijn over zijn 
leven werd hij er eerst door anderen op gewezen dat hij er zelf vanuit vrije wil voor koos om 
te gehoorzamen en vervolgens werd in de dialoog besloten dat “…iedereen zijn eigen 
mening mag hebben.”155 Hier bleken de kinderen de waarde van pluraliteit wel te zien en de 
unieke posities die zij daarin mogen innemen.  

Een besef van de waarde van verschillend zijn kwam ook op expliciete wijze naar 
voren in een dialoog waarin door een aantal kinderen betoogd werd dat niemand belangrijk 
zou zijn als iedereen gelijk was, er dan ook geen nieuwe dingen geleerd zouden worden en 
dat de mensheid dan uit zou sterven omdat niemand dan nog verliefd zou worden.156  

In sommige sessies was de verantwoordelijke stem van de kinderen minder 
waarneembaar: het appèl hierop werd dan als enigszins lastig ervaren of soms bewust 
afgewezen.157 Een van de voorbeelden hiervan was de situatie waarin de kinderfilosofe 
afwezig was en er onder mijn leiding een lossere insteek was in de dialoog en er ook bij de 
opdrachten minder strakke kaders en tijdframes werden gegeven. Van de kinderen werd 
gevraagd om verantwoordelijk met deze vrijheid om te gaan en dat bleek voor een aantal van 
hen moeilijk.  

Zo ontstond in de dialoog een zekere kakofonie; kinderen spraken meer dan anders 
door elkaar heen zonder te luisteren en ook bij de opdrachten was sprake van een zekere 
chaos. Kinderen gingen elkaar pesten en daagden de begeleiders uit door met dingen te gaan 
gooien. Mijn indruk en die van icc Mirjam was dat dit afwijzen van het nemen van 
verantwoordelijkheid steeds als mogelijkheid aanwezig was tijdens de sessies, maar dat dit 
anders aan het oog onttrokken werd omdat er sterker leiding werd gegeven.158  

Op andere momenten was ook zichtbaar hoe kinderen het appèl op hun 
verantwoordelijke stem ongemakkelijk leken te vinden. Zo wist Anton zich niet goed raad 
met de opdracht om een geblinddoekte Jonas rond te leiden tijdens een van de oefeningen in 
het bos.159 Ook werd de eigen verantwoordelijkheid bewust afgewezen, zoals waar een van 

                                                 
154 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016’. Veldexperiment 19 (15-01-2016) 
155 Uit: ‘geanonimiseerd verslag januari-juni 2016’. Veldexperiment 19 (15-01-2016) 
156 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016’. Veldexperiment 22 (07-04-2016) 
157 idem 
158 idem 
159 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016’. Veldexperiment 15 (11-09-2015) 
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de kinderen bij haar taak om broodjes te bakken ‘de schuld’ voor het verbranden ervan gaf 
aan icc Mirjam.160 Het niet nemen van verantwoordelijkheid vormde steeds een goede 
aanleiding tot gesprekken met de kinderen.  

 

Positionering van de vrije stemmen in polyfonie  
Naar aanleiding van bevindingen in de tweede periode heb ik nader naar de drie 
onderscheiden stemmen gekeken en leek er sprake te zijn van een relatie hiertussen. Op 
meerdere momenten ontstond de indruk dat de authentieke stem als het ware voorafging aan 
de creatieve stem of aan de verantwoordelijke stem, er soms zelfs in zekere zin 
voorwaardelijk voor leek te zijn. Een mogelijke reden hiervoor is dat bij de laatste twee 
stemmen een vrijheid van spreken en handelen wordt geïmpliceerd en dat de vrije beweging 
van de authentieke stem hiervoor ruimte leek te maken. Ik zou de creatieve stem en de 
verantwoordelijke stem dan ook wel willen aanduiden als ‘hogere octaven’ van de 
authentieke stem omdat bij deze twee stemmen op een meer gerichte manier wordt 
vormgegeven aan vrijheid.  

Wat betreft de positie van de authentieke stem ten opzichte van de creatieve stem 
leken de vrije uitingen van de eerste stem soms een opmaat te vormen voor de tweede stem. 
Een voorbeeld hiervan betreft een dialoog over taal161, waarin kinderen zich eerst hardop 
afvroegen waarom bepaalde dingen heten zoals ze heten: “Waarom heet een hoofd een 
hoofd?”, waarmee het doorbrekende van de authentieke stem vaste betekenissen op losse 
schroeven zette, om daarna met verbeeldingsrijke alternatieven te kunnen komen zoals het 
nieuw bedachte woord ‘hersenbeschermer’.  

Het ruwe materiaal van 'eindeloze' mogelijkheden die de authentieke stem biedt kan 
een goede ondergrond vormen voor de creatieve stem, die op basis hiervan vanuit een 
specifieke focus het nieuwe in de wereld kan brengen. De dynamiek tussen deze twee 
stemmen heeft overeenkomsten met die welke speelt tussen verschillende fases van het 
creatieve proces (zie Wallas, 1926). Waar in de eerste fase divergerend, nog relatief ongericht, 
ruw materiaal wordt verzameld (gedachten, concepten, informatie, inspiratie, materialen) 
krijgt dit in de volgende fases meer richting en vorm doordat er op basis van deze 
verzameling en de ervaringen in het proces bepaalde, meer gerichte keuzes worden gemaakt.  

Wat betreft de positie van de authentieke stem ten opzichte van de 
verantwoordelijke stem leken de vrije uitingen van de eerste stem soms ook een opmaat te 
vormen voor deze tweede stem. Het ging dan om situaties waarin kinderen zich vrijmoedig 
en gemoedsvol uitspraken of handelden en afwijkende eigen keuzes durfden te maken ten 
opzichte van de groep. Door zichtbaar te worden voor de anderen werd er interesse 
opgewekt en kon er een zekere aanspreekbaarheid ontstaan.  

Een voorbeeld hiervan was toen Maud vrijuit uiting gaf aan haar authentieke stem 
door bij het maken van keuzes in relatie tot een aantal aangeboden ethische dilemma’s te 
kiezen voor standpunten die afweken van die van de groep. Wat zij zei werd hier door de 
andere kinderen als sociaal onwenselijk ervaren. Dat zij zichzelf op deze manier zichtbaar 

                                                 
160 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016’. Veldexperiment 22 (07-04-2016) 
161 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016’. Veldexperiment 20 (12-02-2016) 
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maakte bracht hen in beweging. Er kon een bewogen dialoog ontstaan over ieders gemaakte 
keuze waarin de kinderen hun beweegredenen deelden. Door zichtbaar te worden voor 
elkaar werden zij zo in een positie gebracht waarin ze aanspreekbaar waren.  

Ditzelfde deed zich voor bij Jonas die door zijn uitspraken over God een 
gemoedsvolle dialoog opriep waarin er door de andere kinderen in de groep bewust werd 
nagedacht over van elkaar mogen verschillen. In zijn open vraag aan de groep hoe zij 
hiernaar keken toonde hij zich ontvankelijk en deed tevens als het ware een appèl op de 
verantwoordelijke stem van de andere kinderen in de groep.   

Dat er dialogen zoals deze konden ontstaan kwam omdat kinderen zich niet alleen 
authentieker begonnen uit te spreken maar ze ook op basis hiervan meer interesse leken te 
hebben om naar elkaar te luisteren, ook als ze het oneens waren of verbaasd waren over de 
uitspraken van de anderen. Dit wijst op de ruimte die is ontstaan voor de verantwoordelijke 
stem. 

                
                 Fig 9 De authentieke stem voorafgaand aan de  

verantwoordelijke en de creatieve stem 

 

5.2.2 Voortgang tweede ontwikkelambitie: het lab leert van de 
schoolpraktijk 
 
Onderzoeksvraag 2: Hoe kan een kunst-& filosofielab tot een relevante pedagogisch didactische ruimte en benadering 

worden ontwikkeld door te leren van de mogelijkheden en vraagstellingen van deze schoolpraktijk?  
 
Er werd ook in de tweede fase gezocht naar manieren waarop we bij de ontwikkeling van het 
lab konden leren van de schoolpraktijk, om hierin de vrije handeling terug te kunnen 
brengen. De inzichten uit deze periode werden, naast de respons van de kinderen tijdens de 
veldexperimenten, gevormd door de observaties van de leerkrachten en de directeur tijdens 
de veldexperimenten, hun beschouwing van de problemen en de successen in de 
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schoolpraktijk en hun pedagogische didactische opvattingen zoals die in de 
klankbordvergaderingen en in interviews naar voren kwamen. Verder werd geleerd van de 
schoolpraktijk door regelmatige reflectiebesprekingen met icc Mirjam en bood ook de 
ouderbetrokkenheid inzichten voor het lab. Dit laatste leidde tot de ontdekking dat het lab 
als een ‘leeftijdsloze ruimte’ kan worden beschouwd die niet alleen aan kinderen, maar ook 
aan hun ouders plaats kan bieden.  
 

Schoolpraktijk: de kinderen en de leerkrachten 
De educatieve ruimte van het lab, gevormd door de filosofische dialoog, creatieve 
opdrachten en de natuurlijke omgeving, werd in de tweede fase als onderdeel van het 
schoolprogramma verder ontwikkeld als buitenschoolse enclave met eigen spelregels. Door 
de ‘vlucht uit het schoolgebouw’ dat als druk en chaotisch werd ervaren, ontstond er een 
ontwikkeling waarop niet geanticipeerd was, namelijk dat het lab een meer zintuigelijke en op 
de natuurlijke omgeving gerichte vorm kreeg. 
 Doordat er vanuit deze buitenpositie bewuster werd gezocht naar een verbinding met 
de school vanwege het ‘gevaar’ dat de enclave zich hiervan te veel zou kunnen loszingen, was 
er meer aandacht voor de pedagogische opdracht en de pedagogische didactische inzet van 
de school. Zo was er ook sprake van een meer gerichte, kritische oriëntatie op de 
Daltonfilosofie, met name op de doelen ‘Vrijheid in Gebondenheid’, ‘Samenwerken’ en 
‘Zelfstandigheid’. Discussies binnen het lab-team over de verhouding tussen het geven van 
vrijheid en het bieden van kaders of sturing leidden tot het integreren van een ateliervorm in 
het lab, gebaseerd op het ‘Dalton kiesbord’ zoals dat in deze periode op school was 
ontwikkeld door icc Mirjam.  
 Dat de Daltonfilosofie van de school in het lab een zekere verwerkelijking vond werd 
ook herkend door de leerkrachten en de intern begeleidster. Deze laatste observeerde in dit 
kader dat de vrijheid om te kiezen in het lab opvallend was. Zij stelde dat dit kinderen zou 
leren om verantwoordelijk te zijn voor de eigen vrijheid. Icc Mirjam zag dat dit de ‘Vrijheid 
in Gebondenheid’ was waar de school naar streefde en dat we in het lab op deze manier echt 
op een Dalton-manier bezig zouden zijn.162  
 Het aansluiten op deze Daltondoelen werkte ondersteunend in de ontwikkeling van 
het lab als plaats waar de drie vrije stemmen ruimte zouden moeten kunnen krijgen. Zo was 
er bij aanvang van deze periode door de ontwerpgerichte houding van het lab-team een 
ontwikkelingsgerichte, soms bijna programmagerichte opzet ontstaan met een sterke focus 
op de inzet van creatieve opdrachten en werkvormen. Dit kon door de ‘bezinning’ op de 
Daltondoelen weer meer worden losgelaten. De focus werd zo nog meer op het 
eigenaarschap van kinderen gelegd, in het bijzonder op hoe zij zich uit eigen beweging en 
zich rekenschap gevend van elkaar, zelfstandig dan wel in samenwerking uitdrukten en 
handelden. De interesse, weerstand en betrokkenheid die zij toonden in de dialoog en tijdens 
de opdrachten waren leidend bij de ontwikkeling van het lab.  

Opvallend was hoe er op afstand van de school aan het licht kwam op welke manier 
deze in zekere zin geïnternaliseerd was in de kinderen. De veldexperimenten vonden onder 

                                                 
162 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016’: Klankbordvergadering 3 (30-03-2016) 
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schooltijd plaats, dit zorgde ervoor dat de kinderen het ritme van de schooldag wilden 
volgen. Het ging dan met name om het vasthouden aan de pauze-momenten van de school. 
Dit leverde het inzicht op dat kinderen uit de school gehaald kunnen worden, maar dat dit 
niet betekent dat de school uit de kinderen is. 
 De vraagstukken waar de school mee te maken had, zoals die in de probleemstelling 
naar voren waren gekomen vormden een rode draad bij de ontwikkeling van het lab. Dit ging 
in eerste instantie om het grotere vraagstuk van de sociaal emotionele ontwikkeling zoals de 
school die in relatie zag tot haar pedagogische opdracht om de kinderen als ‘mens zonder 
vrees’ in de wereld te laten komen. In het ontwikkelproces ontstonden er gerichte vragen en 
wensen van de leerkrachten en directeur; deze werden meegenomen en waar het niet werkte, 
weer verworpen.  
 

Schoolpraktijk: ouderbetrokkenheid 
Voor de ontwikkeling van het kunst-& filosofielab leverde de betrokkenheid van een aantal 
ouders ook enkele waardevolle inzichten op. Doordat enkelen van hen maandelijks het 
vervoer van de kinderen naar het bos verzorgden was het mogelijk om met hen in gesprek te 
gaan over hun ideeën over opvoeden. Tijdens hun deelname aan de ‘Familiedag’ en aan de 
‘Workshopdag voor volwassenen’ bleek verder dat het lab door de ‘meertaligheid’ van de 
communicatie en door de aard van de activiteiten die er plaatsvonden geschikt was voor 
mensen met verschillende achtergronden en van ‘alle’ leeftijden.  

Met ‘meertaligheid’ doel ik op de mogelijkheid om te communiceren in woorden en 
beelden.  Ook ouders die de Nederlandse taal niet machtig waren konden hierdoor 
moeiteloos meedoen, bleek tijdens de ‘Familiedag’. Een van deze ouders gaf aan hoe goed dit 
was voor haar taalontwikkeling. Hier bleek ook een verschil in uitdrukkingswijze tussen de 
aanwezige allochtone ouders en autochtone ouders. De eersten drukten zich op een meer 
poëtische manier uit, zoals Walid’s vader, die als antwoord op de vraag of bomen kunnen 
lopen, een tekening van een boom in vier jaargetijden maakte en stelde dat dit als een vorm 
van lopen kon worden gezien. Het lijkt dat er bij het spreken van een andere taal ook een 
andere ervaring van de werkelijkheid kan worden uitgedrukt.  

Verder was er bij het lab-team door de waarderende reacties van de ouders wat 
betreft het filosoferen (het kennismaken met verschillende perspectieven) en door hun 
enthousiaste deelname aan de silly assignments (met name het tekenen met de ogen dicht), het 
inzicht dat het lab aantrekkelijk kan zijn voor ‘alle’ leeftijden; als het ware een ‘leeftijdsloze 
kwaliteit’ zou hebben. Ook de vraag van de moeders van Jonas, Hamza en Devika of het lab 
voor ouders op school georganiseerd kon worden wees op deze kwaliteit. Devika’s moeder 
stelde dat je “…hierdoor weer even het gevoel hebt dat je bestaat, dat je een mens bent, 
verder word je zo geleefd door je werk.”163 

Het inzicht wat hieruit kan worden meegenomen is dat in het lab geen grens moet 
worden verondersteld tussen kindertijd en volwassenheid. 
 
 

                                                 
163 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016’. Veldexperiment 24: ‘Workshopdag voor volwassenen’ (27-05-2016) 
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5.2.3 Voortgang veranderambitie: de schoolpraktijk leert van het lab 
 
Onderzoeksvraag 3: Hoe kan een kunst-& filosofielab mogelijkheden tot reflectie en nieuw handelingsrepertoire bieden 
aan leerkrachten zodat pedagogisch-didactische veranderingen van hun praktijk mogelijk worden?  

 
Wat betreft de derde onderzoeksvraag werd onderzocht op welke manier de school in deze 
periode kon leren van het kunst-& filosofielab. In deze tweede fase was het lab tijdelijk een 
buitenschoolse enclave geworden. Het lab, met haar combinatie van kunst, kinderfilosofie en 
een natuurlijke omgeving, bood hier aan leerkrachten inspiratie voor een ander pedagogisch 
didactisch handelingsrepertoire.  

Dit vormde ook een aanleiding voor de leerkrachten om gezamenlijk te reflecteren 
op de pedagogische en didactische aspecten van hun eigen praktijk, er ontstond een ander 
perspectief op kinderen en de mogelijkheden voor de implementatie van het lab in de 
schoolpraktijk werden met hen samen verkend. 
 

De enclave 
In het lab als buitenschoolse enclave konden de pedagogische en didactische spelregels die 
werden gevormd door het denken, handelen en ervaren vanuit kunst en kinderfilosofie en 
door de verhouding tot de natuurlijke omgeving ongestoord door een hectische praktijk 
nader worden verkend. Door de buitenschoolse situatie bevond het lab zich in deze fase in 
een meer excentrische positie ten opzichte van de school. Het was hier niet alleen een 
‘intense ervaringsplek’ voor de kinderen geworden maar bood ook de gelegenheid aan 
leerkrachten om de verschillende experimenten, die een andere pedagogische en didactische 
benadering hadden dan op school het geval was, rustig te observeren.  

In waar dit toe uitdaagde, het zich verplaatsen buiten de gewone manier van denken, 
ervaren en doen, zit in zekere zin een overeenkomst met het proces van visiting; een proces 
van uit-denken en uit-voelen zoals Biesta dit op basis van Arendt aanduidt als “Het hebben 
van eigen gedachten en gevoelens in een situatie die niet de jouwe is” (Biesta, 2016: p.186). 
In zijn visie vraagt visiting om een zekere excentrische positie, letterlijk een jezelf uit het 
centrum plaatsen. In de enclave gebeurt dit op meerdere manieren: door de fysieke 
verplaatsing naar de buitenschoolse locatie, door een andere omgang tussen kinderen en 
volwassenen, door een filosofische dialoog waarin vanuit verschillende posities die niet de 
jouwe zijn wordt gekeken en door het doen van (vaak) ongerijmde creatieve oefeningen die 
een appèl doen op het doorbreken van het gewone en van de eigen gewoontes.  

In het zoeken naar ruimte en mogelijkheden voor de drie vrije stemmen werd de 
enclave steeds meer een speelveld voor een ander denk-, handelings-, en ervaringsrepertoire 
waarmee bestaande gewoontes konden worden doorbroken en betekenissen niet vastlagen. 
Vanuit de inzet dat dit bevrijdend moest werken voor de kinderen werd hen zo een 
mogelijkheid geboden om los te komen van de controle over hun denken en handelen en 
van beperkende kaders of wel cognitieve frames (zie Friedman, 2011) waarbinnen zij door 
anderen gedefinieerd en beschouwd werden.  

Deze enclave betekende in die zin niet alleen een andere benadering, maar was ook 
een ruimte geworden waarvan het de insteek was dat niemand zich hier eigenaar van kon 
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noemen. Het bezig zijn met kinderfilosofie droeg hieraan bij omdat er vanuit de aanname 
van een gelijkheid van intelligentie van de kinderen op zoek werd gegaan naar wat zij zelf 
dachten en de manier waarop zij dit deden. Het bezig zijn met kunst droeg hieraan bij 
doordat er zo een focus lag op ieders eigen beweging, waarmee ervaringen van en in de 
wereld vorm konden krijgen.  

Zoals gezegd ontstonden in de buitenschoolse enclave voor de leerkrachten en de 
directeur mogelijkheden voor een gezamenlijke reflectie op de praktijk. In de 
klankbordvergaderingen kwam naar voren dat dit met name was toe te schrijven aan het feit 
dat de enclave functioneerde als een alternatieve ruimte met andere pedagogische didactische 
spelregels dan in de school. Dit lijkt te bevestigen wat Friedman zegt over de werkzaamheid 
van een enclave; hij beschouwt deze een ‘strategisch handelingsveld’, een veld dat zich 
differentieert ten aanzien van een bestaand, groter veld waarin het zich bevindt (zie 
Friedman, 2014).  

De alternatieve spelregels van de enclave vormden in deze periode vaker een 
uitdaging voor die van het grotere veld. Deze uitdaging gaf een aanzet tot een reflectie waarin 
de twee situaties, die van de enclave en die van de school, ten opzichte van elkaar werden 
gezet. Zo kwamen inzichten betreffende de pedagogische relatie tussen de leerkrachten en de 
kinderen naar voren en ontstond er een indruk van de conflicten en inzicht in de uitdagingen 
op de werkvloer. Daarnaast bood de enclave in deze situatie inspiratie voor de 
schoolpraktijk. 
 

Reflectie op de pedagogische relatie  
Bij de reflectie op de pedagogische relatie die door de observaties in de enclave als 
alternatieve ruimte buiten de school op gang werd gebracht ging het om de gesprekken 
tussen leerkrachten en kinderen, de verhouding tussen hen en de houding van leerkrachten.  

Naar aanleiding van deze observaties constateerden de leerkrachten en de directeur 
dat er in vergelijking met het lab als enclave, op school veel minder ruimte was voor 
gesprekken tussen leerkrachten en kinderen.164 Door de directeur werd geobserveerd dat in 
het lab sociaal onwenselijke uitspraken in dialoog werden gebracht; zij stelde in reflectie 
hierop dat er te weinig ruimte voor was op school, waar een neiging was om te snel in te 
vullen waarom de ander denkt wat hij denkt zonder door te vragen. Hierdoor, dacht zij, werd 
de kans gemist om te kunnen zien dat er geen ‘slecht verhaal’ achter zou zitten.165  

Een aantal andere observaties in de enclave waren ook aanleiding voor een reflectie 
op de verhouding tussen leerkrachten en kinderen. De directeur zag dat de school in 
vergelijking met hoe het in het lab als enclave toeging veel te weinig aan kinderen zou 
overlaten; de zelfstandigheid van kinderen in het lab kreeg meer ruimte kreeg dan op school. 
Ondanks de aandacht voor menswording vanuit de identiteit van de school (katholiek, 
Vreedzame School, Dalton) zou deze, naar haar mening, nog te bepalend zijn.166 In dit 
verband stelde ze dat in het Daltononderwijs kinderen vooral met elkaar in dialoog zouden 

                                                 
164 Uit: ‘transcript geanonimiseerde klankbordvergadering 1 08-12-2015’ 
165 idem 
166 Uit: ‘transcript geanonimiseerde klankbordvergadering 1 08-12-2015’ 
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moeten en dat dit niet via de leerkracht moest gaan. Ze pleitte ervoor om meer los te laten en 
leerkrachten meer als begeleider beschouwen.167 

Er werden ook enkele observaties in de enclave gedaan die aanleiding waren voor 
een reflectie op de houding die de leerkrachten vaak aannamen en op de mogelijkheid om te 
kunnen kiezen voor een andere benadering. Zo stelde icc Mirjam naar aanleiding van een 
situatie waarin de kinderfilosofe persoonlijke ervaringen deelde en hiermee een zekere 
kwetsbaarheid liet zien waar de kinderen erg positief op reageerden, dat leerkrachten op 
school meer persoonlijke gedachten zouden moeten delen met de kinderen. Zij zouden vaak 
een ‘succesverhaal’ projecteren; haar optiek was dat leerkrachten zelden hun fouten of 
twijfels laten zien. Dit zou de verhouding tussen hen en de kinderen in zekere zin 
onpersoonlijk maken.168 De directeur zag dat in de enclave de toon gezet werd voor een 
andere houding van leerkrachten, waarmee zou worden geprobeerd om ruimte te maken 
voor de eigen stem van kinderen maar ook dat deze dat zelf bewust zouden ervaren.169 
  

Reflectie op conflicten en uitdagingen  
Bij de reflectie van de leerkrachten en de directeur op de conflicten en uitdagingen op de 
werkvloer die door de observaties in de enclave als alternatieve ruimte buiten de school op 
gang werd gebracht, ging het om conflicten rond de cognitieve oriëntatie op school, de 
uitdagingen om te voldoen aan de Daltondoelen en om onder de ervaren tijdsdruk te 
werken. 

Door de observaties in de enclave en de afstand tot de school ontstond een reflectie 
op de eigen praktijk waarin opviel hoeveel conflicten er waren rond de cognitieve oriëntatie 
die op school speelde. Icc Mirjam zag dit met name bij het nieuw ingevoerde CKV kiesbord 
dat door haar was ontwikkeld. Zij stelde dat deze conflicten lieten zien dat er bij een aantal 
collega’s in de bovenbouw sprake zou zijn van een eenzijdige focus op rekenen en taal en 
van een lage waardering voor kunstzinnige oriëntatie.170 Vanuit haar rol als intern 
cultuurcoördinator zag zij dat haar collega’s het vak CKV teveel wilden modelleren naar de 
aanpak bij de cognitieve vakken, dat wil zeggen dat zij gericht zouden zijn op een 
eindresultaat wat aan de hand van een voorbeeld nagemaakt moest worden in een vastgesteld 
aantal keren.171 
 In een andere gezamenlijke reflectie op de eigen praktijk die door de observaties in 
de enclave ontstonden bleken de betrokken leerkrachten en de directeur het een uitdaging te 
vinden om de Dalton pedagogiek en didactiek een volwaardige plaats in hun eigen praktijk te 
geven en zo aan de Daltondoelen te voldoen.172 Dit werd door hen geweten aan de situatie 
dat veel kinderen uit de schoolpopulatie vanwege de leerachterstanden en de problematieken 
in de wijk een zekere klassikale sturing nodig zouden hebben. Icc Mirjam stelde hier dat met 
name in de bovenbouw structuur belangrijker werd gevonden dan ‘Vrijheid in 

                                                 
167 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016’. Klankbordvergadering 2 (21-01-2016) 
168 Uit: ‘transcript geanonimiseerde klankbordvergadering 3 30-03-2016’ 
169 Uit: ‘transcript geanonimiseerde klankbordvergadering 1 08-12-2015’ 
170 Uit: ‘transcript geanonimiseerde klankbordvergadering 3 30-03-2016’ 
171 Uit: ‘transcript geanonimiseerde klankbordvergadering 1 08-12-2015’ 
172 Uit: ‘transcript geanonimiseerde klankbordvergadering 3 30-03-2016’ 
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Gebondenheid’. De directeur gaf eerder aan dat kinderen binnen hun systeem te kort werden 
gedaan omdat zij hierin niet de kans kregen om te laten zien “te kunnen denken en eigen 
ideeën te hebben”. Zo zou niet kunnen worden voldaan aan het doel om kinderen te 
begeleiden naar volwassenheid en “het zich bewust worden van wat ze willen en wat ze van 
belang vinden.”173 Zij spraken de hoop uit dat dit in het lab wel een uitwerking zou kunnen 
krijgen. 
  Een andere uitdaging werd gevormd door de ervaren tijdsdruk op de werkvloer door 
de leerkrachten, zij werden hierin bijgevallen door de directeur. Volgens hen was er te weinig 
ruimte om regelmatig een stap terug te kunnen doen om te kunnen reflecteren op hun 
denken en doen en zich te ontwikkelen als ‘reflective practitioner’ (zie Schön,1983). 
 

Inspiratie voor de schoolpraktijk  
Bij de ontwikkeling en in de uitwerking van het lab was sprake van twee kenmerkende zaken 
die als inspiratie voor de school kunnen dienen. Ten eerste gaat het om de begeleiding waarin 
zich een manier van denken en doen aftekende die als een ‘kunstenaarshouding’ herkend kan 
worden en ten tweede de bevinding dat de natuur een sterke educatieve ruimte bleek te zijn.  

Wat het eerste betreft liet deze houding zich zien in de pedagogische inzet en in de 
didactische keuzes die erop gericht waren om het lab als een ‘situatie’ vorm te geven, waarin 
een verhoogde staat van creatieve vitaliteit zou kunnen ontstaan en een gezamenlijke speelse 
duik in het onbekende het uitgangspunt was (zie Caris, 2016). Deze houding betrof ook de 
manier waarop het ontwikkelingproces van het lab vorm kreeg. Wat dit laatste betreft werd 
uitgegaan van flexibele doelstellingen die steeds opnieuw op tentatieve wijze werden bekeken 
en hergeformuleerd naar aanleiding van wat zich tijdens het proces aandiende (zie Eisner, 
2004). Er werd nadrukkelijk gezocht naar contingentie in het proces. Deze pedagogische 
benadering brengt het geven van onderwijs als creatieve daad onder de aandacht, als een 
daad met onzekere afloop waarbij dingen op het spel staan. Bij Biesta wordt aangeduid met 
de term ‘zwakke existentiële creatie’ (zie Biesta, 2013). 

Daarnaast werd er in deze periode waargenomen hoe de natuurlijke omgeving van 
invloed was op de kinderen en op de leerkrachten. Er was een groeiend besef van het belang 
van de natuurlijke omgeving als educatieve ruimte. Icc Mirjam had tijdens een sessie 
opgemerkt dat de zintuigelijkheid ervan heel belangrijk was geworden voor de kinderen en 
refereerde hierbij aan de geur van het bos.174 Leerkracht Rico sprak over het belang van deze 
omgeving voor hem als leerkracht, omdat het naar het bos gaan hem in een andere modus 
bracht; hij zag hier een verband met het schoolkamp.175 

Waar kinderen aanvankelijk door de inzet van creatieve opdrachten werden 
uitgedaagd om de natuur als object van verbeelding te zien (als projectie van de eigen 
gedachten, ideeën en verlangens) was er gaandeweg meer een besef ontstaan bij de 
begeleiders dat het van het belang was om de focus op de natuur als belichaming van ‘het 
andere’ te leggen, dat wat zich in diepste zin niet laat begrijpen en alleen kan worden ervaren. 

                                                 
173 Uit: ‘transcript geanonimiseerde klankbordvergadering 1 08-12-2015’ 
174 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016’. Reflectiebespreking 3 (09-03-2016) 
175 Uit: ‘transcript geanonimiseerde klankbordvergadering 2 21-01-2016’ 
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De opdracht ‘Teken de taal van het bos’176 leek hierin een kantelpunt te zijn omdat er 
weliswaar een menselijke notie als ‘muziek’ in relatie tot het bos werd gezet wat het tot een 
object van verbeelding maakte, maar er eerst wel heel aandachtig geluisterd moest worden 
om de geluiden van het bos te onderscheiden. De ‘eigenheid’ van het bos kreeg zo meer 
aandacht dan in de eerdere opdrachten. Dit bleef echter in relatie tot de creatieve opdrachten 
een uitdaging; er bleven in deze periode nog veel vragen hieromtrent. 

De vraagstelling hoe zich te verhouden tot de natuurlijke omgeving als tot ‘het 
andere’ zoals die hier speelde kan op twee manieren interessant zijn voor de school. Het kan 
bijdragen aan een specifiek omgevingsbewustzijn van de kinderen en het begrip taal wordt 
verruimd tot buiten het verbale domein, als iets wat bij het leven als geheel hoort en niet 
alleen maar een vak op school is. Dat dit door de kinderen zo werd ervaren kwam naar voren 
in de uitspraak van Sigrid, die zei niet geweten te hebben dat er “…zoveel taal om haar heen 
was” en dat “…zowel levende als dode dingen taal leken te hebben.”177  
 

Verandering: reframing 
De inspiratie die in het lab werd geboden en de reflectie waartoe het uitnodigde leidden 
tijdens het proces al tot een aantal veranderingen in de schoolpraktijk. Leerkrachten gingen 
zodanig anders kijken naar (enkele van) de betrokken kinderen dat zij niet geziene 
hoedanigheden in hen onderkenden en deze kinderen door hen in een ander licht werden 
gezien. De leerkrachten en de directeur gaven blijk van het inzicht dat zij zich bij het 
onderkennen van de mogelijkheden van kinderen vaak baseerden op kennis van hun 
cognitieve prestaties. Hier was sprake van de werking van cognitieve frames (Friedman, 2011); 
een manier van kijken vanuit een bepaalde set van aannames die zodanig vaststaan dat er 
sprake is van wat ik een beperkende ‘gewoonteblik’ zou willen noemen. Er werd gekeken 
naar wat men verwachtte te zien en hierin werd steeds bevestiging gezocht. Zo gaf icc 
Mirjam aan in het begin gedacht te hebben dat “alle kinderen het [filosoferen] kunnen, 
behalve die van ons.”178  

Het doorbreken van bestaande perspectieven kon gebeuren omdat leerkrachten 
bereid waren om hun overtuigingen en gewoontes in frage te stellen, iets wat bij Fullan wordt 
aangeduid met de term ‘herculturering’; dit betreft een diepgaande verandering (Fullan, 
2007). De leerkrachten zagen een andere hoedanigheid van de kinderen bij het articuleren en 
uitdrukken van de eigen gedachten, ideeën en ervaringskennis in het lab dan bij het opnemen 
en reproduceren van aangeboden kennis op school het geval was.179 Hier is een vorm van 
reframing in te herkennen; er werden nieuwe interpretaties gegeven aan dezelfde set van feiten 
waardoor de situatie op een andere manier bekeken kon worden (zie Friedman, 2011). Waar 
deze veranderingsstrategie bij Friedman bewust wordt ingezet, betreft het in dit geval een 
verandering van perspectief die in het onderzoeksproces ‘als natuurlijk’ ontstond tijdens het 
observeren van de veldexperimenten en in de discussies tijdens de klankbordvergaderingen.  

                                                 
176 Opdracht in veldexperiment 20 (12-02-2016) 
177 Citaat Sigrid in Veldexperiment 20, 12-02-2016 
178 Uit: ‘transcript geanonimiseerde klankbordvergadering 1 08-12-2015’ 
179 Memo dd 11-04-2016 in ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016’ 
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Zo zag de intern begeleidster dat de kinderen die cognitief minder goed presteerden 
op school en die een afwijkende manier van denken zouden hebben, juist goed op hun plaats 
leken te zijn in het lab en constateerde dat filosoferen “…juist niet voor bollebozen is.”180 
Icc Mirjam deed uitspraken van dezelfde aard en stelde dat degenen die als ‘pluskind’ worden 
gezien, die goed zijn in het reproduceren van kennis, het hier moeilijker zouden kunnen 
hebben dan de andere, cognitief minder presterende kinderen vanwege het appèl op het zelf 
denken in het lab. De directeur stelde dat “…diagnoses de kinderen in een hokje plaatsen” 
en dat ze door het filosoferen andere kanten van hen kon zien.181  
 Het valt op dat deze reframing ook plaats vond in relatie tot het beeld wat 
leerkrachten hadden van sociaal emotionele aspecten en van de motivatie van kinderen. Zo 
bleek het beeld van ‘het gemotiveerd kunnen zijn’ van een van de jongens te kantelen. Waar 
hij op school werd beschouwd als iemand die ‘niet meedoet’ zagen het lab-team en diverse 
leerkrachten dat hij op zijn eigen manier deelnam aan de dialoog en vooral graag bezig was 
met schilderen.182 Deze kanteling werd ook waargenomen in een discussie tussen Rico en icc 
Mirjam, over een jongen die volgens een rapport over weinig empathisch vermogen zou 
beschikken. Er werd in deze discussie tegenin gebracht dat hier ook anders naar kon worden 
gekeken en dat dit zou kunnen duiden op de durf om sociaal onwenselijke antwoorden te 
geven.183 

De intern begeleidster verbaasde zich over de betrokkenheid bij een aantal kinderen 
die dat anders niet toonden en dat veel vragen en ideeën van de kinderen zelf kwamen; ze 
constateerde dat zij in hun kracht leken te zitten.184 Een andere leerkracht zag fascinaties naar 
voren komen op manieren die haar niet bekend waren en gaf Ervins’ gedetailleerde manier 
van tekenen als voorbeeld hiervan, wat volgens haar te weinig zou worden gestimuleerd op 
school.185  

Bovenstaande inzichten van leerkrachten zijn interessant omdat hieruit blijkt dat 
door het doorbreken van beperkende frames ruimte kan komen voor (het onderscheiden van) 
de onvoorziene mogelijkheden van kinderen. Dit laatste wordt bij Biesta aangeduid als 
“…dat wat niet kan worden berekend of voorspeld vanuit het hier en nu” en wordt door 
hem in verband gebracht met dissensus als “…een kwaliteit van lesgeven waarbij een kind als 
subject wordt benaderd juist wanneer dit tegen alle beschikbare bewijs indruist, dat wil zeggen 
tegen alles wat gezien en geweten kan worden” (Biesta, 2017: p.83, mijn vertaling).  
 

Verandering: Implementatie   
Tijdens de klankbordvergaderingen werden met de leerkrachten en de directeur verschillende 
aspecten van de implementatie van het lab in de schoolpraktijk besproken. Zij deden 
concrete voorstellen voor manieren waarop deze vorm zou kunnen krijgen, gaven aan waar 
de uitdagingen zouden liggen en welke benaderingen behulpzaam zouden zijn. Hierbij 

                                                 
180 Uit: ‘transcript geanonimiseerde klankbordvergadering 1 08-12-2015’ 
181 idem 
182 Reflectiebesprekingen 1,2,3 
183 Uit: ‘transcript geanonimiseerde klankbordvergadering 2 21-01-2016’ 
184 Uit: ‘transcript geanonimiseerde klankbordvergadering 1  8-12-2015  
185 Uit: ‘transcript geanonimiseerde klankbordvergadering 2 21-01-2016’ 
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kwamen de ruimte voor ontwikkeling, de ambitie om het lab schoolbreed te implementeren 
en de gewenste binnen-schoolse enclave aan bod.  

Mijn inzet was om de waarden en principes, kennis en vaardigheden van het lab te 
delen met de leerkrachten zodat zij deze in relatie konden zetten tot hun eigen pedagogische 
waarden, (ervarings-) kennis en interesses. Hiermee wilde ik een aanzet geven tot een 
verandering van binnenuit. 
 De directeur stelde dat er bij het integreren van het lab in de dagelijkse lespraktijk 
ruimte gemaakt zou moeten worden voor de eigen vragen van en gesprekken met kinderen. 
Enkele leerkrachten brachten naar voren het voorstel uitdagend te vinden omdat ze door het 
moeten werken met taakformulieren onder tijdsdruk zouden staan en omdat zij dachten tijd 
nodig te hebben om vanuit de situatie van het geven van instructie van rol te wisselen en 
“…jezelf in een staat te brengen waarin je dingen open houdt”186 en “…om de afweging 
tussen sturen en loslaten te kunnen maken.”187 De directeur kwam met mogelijke 
oplossingen hiervoor door aan te geven ruimte te willen maken in het curriculum en door 
scholing aan docenten aan te bieden voor het ontwikkelen van een meer ‘vragende houding’ 
op de werkvloer.  

In deze periode werd in de klankbordvergaderingen veel gesproken over de 
implementatie. Uit eigen beweging deden de leerkrachten en de directeur voorstellen om de 
attitudes, principes en werkvormen van het kunst- & filosofielab schoolbreed te gaan 
implementeren. De laatste stelde zichzelf hierbij de opdracht om het draagvlak onder de 
leerkrachten van de boven-, midden-, en onderbouw te vergroten. Het was opvallend op 
hoeveel verschillende manieren de implementatie van het lab volgens hen vorm zou kunnen 
krijgen. 

Zo sloot icc Mirjam aan bij de intentie van de directeur om alle kinderen in de 
toekomst deel te laten nemen aan het kunst- & filosofielab, door voor te stellen om van 
groep 1 t/m 5 het filosoferen twee keer in de maand te koppelen aan de ‘boekentijd’ waarin 
een half uur zou worden voorgelezen uit prentenboeken.188 Andere plannen die naar voren 
waren gebracht sloten aan bij bestaande activiteiten in het curriculum zoals het aanbieden 
van het lab als keuzeactiviteit op het Dalton kiesbord, met name om een koppeling met 
cultuureducatie en met taal te maken, het verbinden van het lab met lopende projecten die 
aansprekend waren voor de pubers in groep 8 en het integreren van het lab in een jaarlijks 
schoolkamp bij aanvang van het schooljaar waarbij de multiculturaliteit van de school bewust 
bespreekbaar gemaakt zou worden.189 
 De meest ‘radicale’ vorm van implementatie betrof het voorstel om het lab als binnen-
schoolse enclave in de school te brengen, als alternatief voor de enclave in het bos als. De 
directeur wilde de enclave op maandelijkse basis gaan situeren in de Schooltuin Paddepoel in 
de buurt van de school.190 De inzet was dat het hier ook een plek zou moeten zijn waarin de 
eigen stem van kinderen ruimte zou krijgen en waar leerkrachten zouden kunnen 

                                                 
186 Uit: ‘transcript geanonimiseerde klankbordvergadering 1 08-12-2015’ 
187 idem 
188 Uit: ‘transcript geanonimiseerde klankbordvergadering 4 10-05-2016’ 
189 Uit: ‘transcript geanonimiseerde klankbordvergadering 2 21-01-2016’ 
190 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016’. Klankbordvergadering 2 (21-01-2016) 
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experimenteren, improviseren en de eigen praktijk bevragen. De betrokken leerkrachten 
sloten zich hierbij aan en zagen hier vooral een kans voor de kinderen in de bovenbouw.191  
 Er waren twee redenen aangevoerd voor het opzetten van deze binnen-schoolse 
enclave. Ten eerste dat de natuurlijke omgeving op verschillende manieren van belang was 
gebleken voor de kinderen en voor de leerkrachten. Naast deze positieve reden werd er als 
tweede reden onderkend dat door de alternatieve hoedanigheid van het lab het nog steeds 
een kwetsbare positie zou hebben in de weerbarstige schoolpraktijk.192 In dit kader werd ook 
de vraag opgeworpen of het betrekken van ouders nog een positieve rol zou kunnen spelen 
bij de implementatie, mede omdat gebleken was dat tegenvallende CITO scores in groep 7 
sterke reacties uitlokten bij een aantal van hen, wat bijdroeg aan de kwetsbare positie van het 
lab.  
 In deze periode was er naast al deze plannen ook enige twijfel over of het mogelijk 
zou zijn om in de gegeven situatie het lab in de school te laten voortbestaan. De redenen 
hiervoor kwamen overeen met die, welke de aanleiding hadden gevormd om de school 
tijdelijk te verlaten. Het gegeven bleef, dat vanuit veldtheoretisch perspectief bezien de 
betekenissen die ieder van deze twee ‘sociale velden’, het lab en de school, intrinsiek 
samenhouden zeer verschillend zijn (zie Friedman, 2011). Waar in de school kwalificatie en 
socialisatie de betekenis bepaalden was dit in het lab als enclave de gerichtheid op ruimte 
voor subjectificatie. Het gegeven dat er in het lab een interruptie van de habit of mind wordt 
gezocht die ontvankelijk kan maken voor de existentiële ontmoeting met de ander en het 
andere en daarmee voor de ervaring van het onbeantwoordbare, onvoorziene en ongerijmde, 
vraagt om een vorm van rustige, ‘tijdloze’ aandacht. Dit bleef moeilijk te rijmen met de 
drukke en resultaatgerichte praktijk van de school. Dit was de belangrijkste reden voor mij 
om de wens van de leerkrachten en directeur om het lab als enclave binnen de school te 
brengen te onderschrijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
191 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016’. Klankbordvergadering 4 (10-05-2016) 
192 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-juni 2016’. Reflectie in veldexperiment 22 (07-04-2016) 
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Hoofdstuk 6: 
 

Implementatie in de schoolpraktijk 
 
“Hier heb je scharrelkinderen, in een lokaal ben je ze toch aan het ’ophokken’; als je altijd in een hok zit is 
het natuurlijk moeilijk om uit het ‘hokjesdenken’ te komen ”193 

 
 

              
Beeld 36 Overleg in de binnen-schoolse enclave in Schooltuin Paddepoel 
 

De derde fase van het onderzoeksproject betrof de periode van september 2016 tot 
december 2017194 en was gericht op het daadwerkelijk implementeren van het lab en de 

                                                 
193 Uit: ‘geanonimiseerd verslag Sparklab januari-december 2017’. Interview Leerkracht Jeroen tijdens Implementatiesessie 7 (31-
03-2017) 
194 De data in dit hoofdstuk komen uit de observatieverslagen ‘geanonimiseerd verslag Sparklab september-december 2016’ en 
uit ‘geanonimiseerd verslag januari-december 2017’. Dit wordt, waar relevant, aangevuld met data uit videobeelden, transcripts 
van interviews of van gesprekken tijdens veldexperimenten 

 



180 

 

bevindingen ervan in de school. De inzet was om het lab niet als methode aan te bieden 
maar om de principes, attitudes en werkvormen die hierin een rol spelen door het voeren van 
een dialoog aan de leerkrachten over te dragen. De enclave zou in twee fases worden 
geïmplementeerd in de schoolpraktijk; er was sprake van een overgangsfase en een 
overdrachtsfase. Er was geen uitgewerkt plan maar er werd gekeken naar wat zich voordeed 
en naar aanleiding daarvan werden volgende stappen gezet. De kinderfilosofe was in deze 
periode niet meer betrokken. 

In de overgangsfase werd gezocht naar een geleidelijke overgang van de enclave in 
het bos naar de schoolpraktijk, met aandacht voor het afscheid van de kinderen uit de 
kerngroep en de kennismaking met het lab voor nieuwe kinderen. Leerkrachten van de 
bovenbouw participeerden op verschillende manieren in de sessies waardoor een gezamenlijk 
leerproces kon ontstaan. Gaandeweg deze fase verschoof de focus steeds meer van het 
afscheid van de kinderen naar deelname aan het lab van de leerkrachten.  

In de overdrachtsfase vond de daadwerkelijke overdracht van het lab aan de 
leerkrachten van de bovenbouw plaats. De enclave werd als een ‘satelliet’ van de school 
verder ontwikkeld door de leerkrachten in de Schooltuin Paddepoel van de Bisschop 
Bekkersschool en ook in verkorte vorm aangeboden als losse sessies in de school via het 
Dalton kiesbord. In deze fase lag de focus primair op het aanspreken van de agency en 
creativiteit van de leerkrachten.  

De opzet van dit hoofdstuk is anders dan die van de vorige twee hoofdstukken. In 
dit hoofdstuk is de chronologie van de verschillende activiteiten minder leidend en vindt de 
analyse niet aan het eind van het hoofdstuk maar na de twee door mij onderscheiden fases 
plaats. Dit betekent dat er na de datapresentatie van de overgangsfase een analyse wordt 
gegeven en vervolgens na die van de overdrachtsfase. 
 
  

6.1 Overgang: de kinderen 

 
Aan het begin van de overgangsfase vonden een drietal afrondende veldexperimenten plaats 
met de kerngroep van kinderen in de enclave in het bos. De inzet was om de kinderen te 
laten wennen aan het afscheid en aan het gegeven dat zij niet meer de enige deelnemers in 
het lab zouden zijn omdat de andere kinderen uit hun klas een aantal keren mee zouden 
gaan. 
 In de implementatievergadering die voorafging aan de laatste veldexperimenten werd 
in het kader van het afscheid voorgesteld om de vraag op welke manier de kinderen van de 
kerngroep zich ‘eigenaar’ voelden van het lab leidend te laten zijn bij de invulling van de 
laatste sessies. De term ‘eigenaar’ verwees naar de manier waarop kinderen zich betrokken 
voelden bij het lab; hoe ze er vorm aan wilden geven en in hoeverre ze er 
verantwoordelijkheid voor wilden dragen. Nog specifieker ging het om de vraag of kinderen 
zich individueel dan wel gezamenlijk ‘eigenaar’ voelden van het lab. Deze vraag speelde een 
rol in de eerste twee veldexperimenten in deze fase; het zoeken naar wat als gedeelde ruimte 
werd ervaren door de kinderen werd als uitgangspunt genomen. Er werd hierin ook een 
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verband gezien met het Daltononderwijs in de school, waarbij het samenwerken, ook met 
iemand die je niet kent of niet mag, een aandachtspunt is.195 
 Vervolgens volgde een periode van weerstand van de kinderen tegen het afscheid van 
de enclave, werden er naar aanleiding hiervan gesprekken met de kinderen gevoerd en was er 
overleg met de betrokken leerkrachten over de pedagogische vraagstellingen die dit 
opleverde. Er vonden daarbij twee implementatiesessies plaats waarin de weerstand tegen het 
afscheid een bepalende rol speelde.  
 

6.1.1 Veldexperiment 25: terugblik en vooruitkijken196  
 
Als terugblik op de voorbije periode wordt met de kerngroep van kinderen gekeken naar de 
bevindingen uit de door hen geleidde ‘Workshopdag voor volwassenen’. (Ik heb hier aan het 
eind van hoofdstuk 5 al enkele uitspraken uit weergegeven onder ‘Evaluatie van 
veldexperiment 24). Daarnaast wordt vooruitgelopen op het delen van het lab met de andere 
kinderen uit hun klas. Wat betreft dit laatste doen we een aantal oefeningen waarin zij de 
gedeelde ruimte tussen hen kunnen ervaren.  

Het valt op hoe vrij en gemoedsvol zij tijdens de evaluatie van de ‘Workshopdag’ 
spreken.197 De meeste kinderen zijn tevreden over de manier waarop zij leiding hebben 
gegeven aan de volwassenen in de creatieve opdrachten, maar wat betreft de filosofische 
dialoog zijn de ervaringen minder positief. Enkele kinderen verwoorden hoe ze zich niet 
serieus genomen voelden door de volwassenen en gaan in op de verhouding tussen kinderen 
en volwassenen. Hierbij komen verschillende aspecten aan bod, waarbij met name het 
ervaren machtsverschil sterk naar voren komt. 

 
Sigrid: “Nou ik denk dat hun denken dat ze (...) een hogere rang hebben  
omdat zij meer levenservaring hebben(...) maar wij hebben meer ervaring  
met het filosoferen en hun hebben meer ervaring met bijvoorbeeld  
werken en schoonmaken.”  

 
Dit ervaren machtsverschil heeft een fysieke component. Sigrid: “Ik voelde me klein want er 
zaten allemaal grote mensen om me heen(...) zij waren allemaal heel groot dus ze namen toch 
een loopje…” Icc Mirjam herkent het fysieke aspect van de machtsverhouding in de 
opstelling in de klas waarbij de meester of juf staan en de kinderen zitten. Eva ziet hoe 
moeilijk de rolwisseling voor de volwassenen is:  

 
  Eva: “Ik snap wel waarom ze dan gaan lachen want ja  
   ze geven kinderen les dus en als dat in één keer omgedraaid wordt  
  dan vinden ze dat wel heel    erg raar (... hun zijn degenen die ons  
   opvoeden dus zij denken dat dat altijd zo zal blijven.”  

                                                 
195 Uit: transcript ‘geanonimiseerde implementatievergadering 1 10-11-2016’ 
196 Veldexperiment 25 vond plaats op 16-09-2016 
197 Uit: ‘Transcript veldexperiment 24’ (27-05-2016) 
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Andere kinderen gaan verder in op volwassen zijn en kind zijn.  
 
Jonas: “Onze ouders zijn ook gewoon kinderen, hun hebben ook gewoon  
vaders en moeders (...) ze zijn wel volwassen maar..”  
Devika valt hem bij: “Ik vind, je kan nooit volwassen zijn want niemand  
is ooit uitgeleerd, niemand leert ooit alles, de helft van wat er is,  
is nog niet eens ontdekt..”  
 

Een paar kinderen wijzen ook op de moeite die sommige volwassenen hadden met het appèl 
wat op hun ‘inlevingsvermogen’ werd gedaan. Sigrid: “Maar een bloemkool kan toch niet 
praten zei iemand” en Eva vult aan: “Je moet het je inleven zogezegd.” Dit gebrek aan 
inlevingsvermogen ziet Sigrid ook in de machtsverhouding tussen volwassenen en kinderen: 
“Ik denk dat ze (...) niet kunnen inleven (...) dat wij opeens de baas zijn en (...) ze accepteren 
het niet, alsof wij nooit groot worden en alsof zij nooit kind zijn geweest.” Aan het eind van 
de dialoog kijken de kinderen ook kritisch naar hun eigen rol en houding.  

 
              Eva: “Eigenlijk best wel raar, hun hebben het nog moeilijker dan ons  
              en wij zeuren al bij één dag.”  
              Anwer vindt dit ook: “Hun lijken zelf een stel kinderen want  
              bij de lessen zijn wij meestal aan het kwebbelen dan luisteren wij niet 

 naar de leraren, dan is het bijna hetzelfde als de filosofiedag, 
 dus het is net alsof het letterlijk omgedraaid is.” 

 
In het kader van het delen van het lab met nieuwe kinderen worden meerdere oefeningen via 
het Dalton kiesbord ingezet die zijn gericht op het ervaren van de gedeelde ruimte tussen de 
kinderen. Een van deze oefeningen is een silly assignment, waarbij kinderen die geen ‘maatjes’ 
zijn in duo’s worden ingedeeld en met de handen aan elkaar vastgebonden samen zwijgend 
een tekening moeten maken. Doordat de bewegingsruimte op deze manier zo klein mogelijk 
wordt gemaakt moeten de kinderen hun bewegingen op elkaar afstemmen. Dit wekt na 
aanvankelijke verwarring en ook enige weerstand juist veel plezier op; er wordt aandachtig 
samen getekend. 
 

6.1.2 Veldexperiment 26: het afscheid198  
 
Net als in het vorige veldexperiment is in het kader van het afscheid van de enclave de 
gedeelde ruimte het leidende thema, zowel in de dialoog als in de creatieve opdrachten die op 
het kiesbord staan. Er worden door Ervin en Anwer een aantal tekeningen gemaakt die ieder 
als een ‘gezamenlijk zelfportret’ gezien kunnen worden. Deze tekeningen zijn aanleiding voor 
een dialoog over vrijheid en vriendschap tussen hen en de andere kinderen. De eerste 
tekening betreft een drieluik waarin de jongens zichzelf aan weerszijden van een middendeel, 

                                                 
198 Veldexperiment 26 vond plaats op 30-09-2016 
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een gedeelde ruimte, tekenen waarin een fantasiefiguur in een gedachtenwolk wordt verbeeld. 
Ze geven hieraan de titel ‘Twee vrienden, een gedachte’. 
 

 
Beeld 37 Opdracht ‘Maak een drieluik’: ‘Twee vrienden, één gedachte’ 

 
De tekening geeft uitdrukking aan hun vriendschap in de gezamenlijk ervaren passie voor 
robots. Een van de andere kinderen zegt in de dialoog iets anders te zien in de figuur in de 
denkwolk en legt een verband naar niet-vrij zijn.199 
 

Maud: “Het is geen vrij mens, als je zo kijkt naar het plaatje is  
hij gevangen in jullie gedachte want je ziet ook echt dat denkwolkje  
alsof hij gevangen is in dat wolkje.”  

 
Icc Mirjam en ik gaan hierop in door te vragen of er vrije en onvrije gedachtes bestaan. In de 
dialoog spreken verschillende kinderen zich uit over wat vrijheid is. Anwer vindt dat denken 
op zich niet vrij maakt en licht dit toe met het voorbeeld, dat er een verschil is tussen het 
idee van een waterpistool en als het echt gemaakt is.  
 

  Anwer: “Als je zegt ‘vrije gedachte’, dat is niet vrij, het komt alleen maar vrij  
als je het waarmaakt (...) dan is dat een vrije gedachte; dan is hij 
vrij van de bedachtheid.”  

 

                                                 
199 Uit: ‘Transcript veldexperiment 26’ (30-09-2016) 
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Bij de kiesbordopdracht ‘Wie zijn wij als boom of dier?’ (‘Maak een zelfportret aan de hand 
van de natuur’) geven Anwer en Ervin elkaar uit eigen beweging een plaats in hun eigen 
portretten. Hierna leggen ze aan de hand van de tekeningen uit aan de andere kinderen wat 
de gezamenlijkheid van hun vriendschap betekent. 
     
 

    
Beeld 38& 39 Opdracht: maak een zelfportret aan de hand van iets in de natuur’ 

 
                Ervin: “Ik ben de boom en Anwer is het huisje. We steunen elkaar.  
                Ik ben de boom en kan bewegen enzo, maar mijn wortels zijn niet  
                echt stevig dus Anwer helpt met het hutje om steviger te worden.”  
 
In het andere portret heeft Anwer zich als boom getekend en Ervin als specht.  
 
                   Anwer: “Ik moet de boom voorstellen en Ervin de specht. Een soort 
                   hulp aanbieden voor de ander. De boom is een plek waar de specht  
                   kan rusten. En ik help Ervin soms wel met zijn woorden, soms  
                   zegt hij een woord verkeerd en dan probeer ik hem te verbeteren.”  

 
6.1.3 Weerstand tegen het afscheid 
 
Na de eerste twee veldexperimenten werd de vraag naar het ervaren van eigenaarschap van 
de enclave door de kinderen uit de kerngroep opeens concreet. Er ontstond een door ons als 
begeleiders niet voorziene weerstand tegen de komst van hun klasgenoten naar de enclave in 
het bos. Deze kwam voorafgaand aan de implementatiesessie waarin de betrokken 
leerkrachten en de andere kinderen uit groep 7 en 8 zouden gaan deelnemen in de enclave 
aan het licht. Er vonden hierover twee gesprekken plaats tussen de kinderen en icc Mirjam 
en met mij op school. Hierbij kwamen de authentieke stemmen van de kinderen duidelijk 
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naar voren en ook hoe zij als kerngroep van de enclave in het bos een gedeeld eigenaarschap 
ervoeren. In reactie op deze gesprekken vond er een bijeenkomst plaats waarin de betrokken 
leerkrachten Jeroen, Rico, Lars, icc Mirjam en ik samen in overleg gingen over de 
pedagogische vraagstelling hoe met deze weerstand om te gaan. Er werd vervolgens besloten 
om de kinderen uit de kerngroep tijdens de eerste implementatiesessie in het bos een eigen 
ruimte te geven, apart van de nieuwe kinderen die voor het eerst zouden gaan deelnemen.  
 

6.1.4 Gesprekken over weerstand met de kinderen200 
 
In twee afzonderlijke gesprekken die de kinderen eerst met icc Mirjam201 en vervolgens met 
mij op school voeren komt vooral een gevoel van het eigen territorium moeten beschermen 
naar voren. In het eerste gesprek met icc Mirjam valt het woord ‘territorium’ meteen en 
komen verschillende aspecten van de weerstand naar voren. 
 

Eva: “Ja het voelt zo van wij zijn daar al meer dan 2 jaar, het voelt  
gewoon niet fijn het voelt alsof ons territorium wordt binnengedrongen,  
want wij hebben daar, onze filoklas heeft daar een bepaalde band opge (...)  
waar wij eigenlijk samen filosofie zijn en wij samen buiten spelen en  
broodjes eten en het voelt gewoon  heel (...) ja (...) het is jouw plek,  
het is jouw plek om tot rust te komen.” 

 
Sommige kinderen zien dit territorium als iets waarin ze zelf gegroeid zijn.  
 

Devika: “Ik denk dat hun ook eigenlijk de opbouwing nodig hebben  
die wij ook hebben gehad, want wij zijn langzamerhand begonnen  
in de Bekkersplek en dan om de twee weken naar het Onland en  
daar ons ding doen en dan is het ook echt ons ding geworden.”  

 
Ook wordt deelname aan de enclave gezien als een eigen verdienste van de kinderen, iets 
waar ze hun best voor hebben gedaan om aan mee te mogen doen en waarbij 
doorzettingsvermogen van belang is. 

 
Eva: “Toen we nog in groep 6 waren had ik die kans om daarbij te komen,  
die kinderen die daar bij waren hadden echt hun best gedaan om er  
bij te komen. Die andere kinderen die zaten alleen een beetje te kloten en zo.  
Dan vind ik het niet dat hun het verdiend hebben om mee te gaan.”  
Sigrid: “Wij hebben zoveel gedaan om erin te komen en hun komen  
er zo makkelijk in.” 
Eva: “…en toen zijn er een paar kinderen (van de Bekkersplek in school)  
weggegaan, maar wij zijn gebleven. En wij gingen niet opgeven  

                                                 
200 Deze gesprekken vonden plaats op 10-10-2016 en 21-10-2016 
201 Uit: geanonimiseerd verslag september-december 2016’: gesprek van icc Mirjam met kinderen (10-10-2016) 
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en toen kregen we daarvoor dus een beloning.” 
 
Uit de argumenten die sommige kinderen inbrengen spreekt een twijfel aan de geschiktheid 
van de nieuwe kinderen om deel te nemen aan het lab. Op icc Mirjams’ vraag of die 
ongeschiktheid te benoemen is worden meerdere redenen gegeven. Eva: “Geen interesse 
tonen.” Sigrid: “Dat ook en d’r met de pet naar gooien.” Dalila: “Ja, ik heb hetzelfde als Eva 
want ze zijn wel heel druk en ik denk ook dat ze niet gaan luisteren.” Maud wil dit 
weerleggen omdat de uitspraak van Sigrid haar te ver gaat en durft tegen de mening van de 
groep in te gaan. Maud: “Ik wil even reageren op Sigrid, ik denk dat iedereen er geschikt voor 
is want sommige kinderen ken je helemaal niet zoals ze van binnen zijn, ik denk ook niet dat 
jullie mij als de beste kennen.” 

Ook is er de angst dat de nieuwe kinderen het territorium gaan verstoren, afpakken 
of kapotmaken. Wat betreft het verstoren van het territorium gaat het met name om de rust 
die hier ervaren wordt:  
 

Eva: “…Anders gaan al die andere kinderen daar schreeuwen, meestal als  
wij in het bos zitten en we zijn stil dan horen we de bomen gewoon rustig.”  
Devika: “Het zou ook veel drukker zijn als je moet uitleggen (...) dan zou net 
als in de klas vandaag, dan zou iedereen er direct doorheen praten.”  

 
Ook ervaren de kinderen het moeten delen alsof er iets van hen afgepakt wordt. 

 
 Sigrid: “...dat zij straks zeggen als wij weer terug zijn op school: 
  ja, wij zijn naar onze filoplek geweest en dat zij het van ons 
  gaan afpakken.”  
  Maud sluit hierop aan: “Alsof het een stukje van jou is en dat uit  
  elkaar wordt getrokken (...) mijn geboorteknuffel, alsof je dat stel je 
  voor een dagje weg moet geven, iets wat je heel erg dierbaar is.”  

 
De kinderen zijn ook bang dat de andere kinderen in hun territorium dingen gaan 
kapotmaken of ‘vermoorden’.  
 
                Eva: “We zijn gewoon bang dat ze ons territorium binnen gaan 
                vallen en alles kapotmaken wat eigenlijk van ons was.”  
                Devika: “Ik ben gewoon bang dat ze onze dingen, onze  
                 herinneringen en onze dingen stuk gaan maken.”  
                 Sigrid: “Ik ben een beetje bang (...) dat zij de natuur  
                 zeg maar heel erg gaan vermoorden (...) ik denk dat er sowieso  
                 kinderen zullen zijn die zeggen: “Kijk ik ben stoer en ik maak nu  
                 het hek van de boer kapot.”  
                 Eva: “Wat nou als ze allemaal heel erg bang zijn voor kikkers  
                 en die kikkers gaan doodmaken?” 
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In het gesprek blijkt dat de kinderen met name bang zijn voor een paar kinderen in de klas 
die zij als ‘machtig’ ervaren. Af en toe laat Maud een nuancerend tegengeluid horen en gaat 
zij tegen de mening van groep in, maar ze laat ook zien dat ze op twee benen hinkt. 
 
                   Maud: “Het klinkt heel negatief (...) als de andere kinderen hier bijzaten  
                    zouden ze dat niet pikken, denk ik (...) dit klinkt allemaal  
                    een beetje opschepperig, alsof wij de baas zijn en hun moeten  
                    weggaan of zo maar ik vind het zelf eigenlijk best jammer dat  
                    het nu is afgelopen (...) dan ga ik misschien wel heel erg leuk  

       tegen hun doen maar in mezelf ben ik dan een beetje een sip mannetje.” 
 
Aan het eind van het gesprek zijn de standpunten van de kinderen niet veranderd. In het 
gesprek dat ik vervolgens met de kinderen heb202 worden de meeste argumenten uit het 
eerste gesprek door hen herhaald. Ik probeer door het stellen van vragen inzicht te krijgen in 
wat er speelt en de kinderen over hun eigen uitspraken te laten nadenken.  

Mijn inzet is om voorbij te gaan aan het veto wat zij uitspreken over het meedoen 
van nieuwe kinderen en ik bied aan dat zij en de andere kinderen in de komende sessie in 
twee gescheiden groepen naar de enclave kunnen gaan. Sommige kinderen gaan hierop in en 
denken mee over hoe ze als gids rondleidingen kunnen geven ‘tot zij alles snappen’ en hoe ze 
leiding kunnen geven aan de workshops zoals ze met de volwassenen hebben gedaan, waarbij 
‘zij aan alles mee moeten doen want wij hebben dat ook gedaan’.  

Ik stel voor dat zij desgewenst spelregels mogen bedenken voor de andere kinderen. 
Een aantal van hen reageert hier positief op en bedenkt regels zoals ‘de vragen hebben geen 
antwoorden’ en ‘niets is verplicht, alles mag’. Een paar kinderen voelen zich duidelijk niet 
serieus genomen. Ze blijven vinden dat ze gedwongen worden om met de andere groep naar 
de enclave te gaan. Ik bied aan dat zij terug mogen komen als de periode afgelopen is, mits 
zij zelf het initiatief nemen.  

Als meerdere kinderen aan het eind van het gesprek onverzettelijk blijven weigeren 
om de andere kinderen toe te staan om te komen, sta ik pedagogisch met lege handen en 
grijp naar het machtswoord, door te stellen dat de directeur wil dat alle kinderen hieraan gaan 
deelnemen. Dit zorgt voor een onbevredigend einde van het gesprek.  
 

6.1.5 Bespreking van de weerstand met leerkrachten203 
 
In een tussentijds overleg wordt samen met de betrokken leerkrachten Jeroen, Rico, Lars en 
icc Mirjam gekeken naar de pedagogische implicaties van de patstelling met de kinderen.  

Ik suggereer dat we hebben geprobeerd om de kinderen los te maken van de 
disciplinering van de sociaal wenselijke stem om zo hun authentieke stem ruimte te geven en 
dat dit nu gebeurt. Lars beaamt dit: “Ze durven nu dus wel hun mening te geven (...) ze zijn 
keihard.” Rico ziet dat de kinderen aanvoelen dat er een sociaal wenselijk antwoord van hen 

                                                 
202 Uit: ‘geanonimiseerd gesprek weerstand kinderen onderzoeker’ (21-10-2016) 
203 Uit: ‘geanonimiseerde bespreking Weerstand leerkrachten 25-10-2016’ 
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wordt verwacht en dat ze zich daartegen verzetten. Icc Mirjam beaamt dit door te wijzen op 
het feit dat ze twee jaar zijn uitgenodigd om “alles te zeggen” en dat zij dit nu doen maar er 
geen gewicht aan wordt toegekend. 

Ze zegt het aanvankelijk beschouwd te hebben als onbegonnen werk om de 
kinderen te overtuigen, maar geeft aan dat ze er verder op is doorgegaan; dit heeft de sfeer 
doen omslaan. Ze vertelt dat het bekijken van foto’s van het lab in de natuur goed werkte en 
dat er door de kinderen ontspannen gesproken werd over “wat je mee moet nemen als je 
daarnaar toegaat” en “er een verheugd gevoel ontstond.” 

Rico geeft aan dat als het als onafwendbaar wordt gepresenteerd, dat de kinderen 
dan wel akkoord gaan. Hij stelt verder een andere houding voor dan het doorvragen van icc 
Mirjam tijdens haar eerste gesprek met de kinderen:  

 
    Rico: “Dan zit je heel snel op het geweten natuurlijk he. Ik maak  
    vaak grapjes bij de kinderen. Door ze ook op die manier het gevoel  
    te geven, goed bezig, leuk. Dan zie je ook wel dat kinderen dan,  
    nou niet allemaal, maar dat ze dan wel gaan nadenken. Zo van:  
    het zou misschien wel een beetje anders kunnen.” 

 
Icc Mirjam beaamt het belang van humor om dingen te relativeren. Zij ziet het met name als 
een verzet tegen het feit dat het afgelopen is en haalt een uitspraak van een van de ouders 
aan, “…dat de kinderen er zo tegenop zien dat het betekent dat ze nooit meer naar het 
Onland (bos) gaan.” Zij zegt dat ze enkele kinderen individueel heeft gesproken en erop 
vertrouwt dat zij allemaal overstag zullen gaan als de peergroup ‘om’ is.  

Verder ziet ze een aantal uitspraken van de kinderen niet als onterecht. Er is een 
reële angst voor een aantal kinderen in de klas die fel uit de hoek kunnen komen; er is een 
gevoel van onveiligheid. De leerkrachten zeggen voor zichzelf een rol te zien in het bieden 
van veiligheid door steeds op de achtergrond aanwezig te zijn. Er wordt besloten om het 
programma van de dag deels gezamenlijk en deels apart te doen. 
 

6.1.6 Veldexperiment 27: de kerngroep en nieuwe kinderen204  
 
Zoals aan de kinderen van de kerngroep is beloofd in de gesprekken met icc Mirjam en met 
mij krijgen hun groep en die van de ‘nieuwe kinderen’ ieder een eigen parallel programma, 
van elkaar gescheiden in twee huizen in het bos. De kerngroep wordt begeleid door icc 
Mirjam en Lars, de nieuwe kinderen door leerkracht Rico. Daarnaast is er, omdat ik die dag 
ziek ben en dus afwezig als extra begeleiding een activiteitenbegeleider mee, Martijn, die 
samen met de kinderen vuur maakt.  
 Aan het begin van de dag delen de leerkrachten hun indruk dat alle kinderen van 
tevoren gespannen zijn geweest; de ‘filoklas’ bang-gespannen, de ‘andere helft’ blij-
gespannen.  

                                                 
204 Veldexperiment 27 vond plaats op 28-10-2016 
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 De kerngroep gaat bezig met twee dozen: een ‘herinneringsdoos’ voor henzelf met 
hun mooiste herinneringen en een ‘overdrachtsdoos’ met de goede dingen die ze willen delen 
met de andere kinderen. Zij kunnen er alle ideeën, beelden, oefeningen en belevenissen in 
doen die zij van belang vinden. Tijdens de dialoog voorafgaand aan het werken met de twee 
dozen maken de kinderen tekeningen van materiële en immateriële dingen die ze willen 
houden voor zichzelf en die ze willen delen met anderen. Sigrid heeft in haar tekening het 
‘Onland huis’ getekend in het midden tussen wat je wilt delen en wat je voor jezelf wilt 
houden. Er ontstaat een dialoog.205 
 

 Sigrid: “Ik wil het wel delen maar ik wil het ook zeg maar van onszelf houden.”  
 icc Mirjam: “Wanneer is iets van jou?”  

Sigrid: “Als je er dagelijks met hart en ziel mee bezig bent, als je het dagelijks  
vasthoudt, als je er met hart en ziel van houdt (...) dan is het van jou.”  

 
Sigrid houdt haar vuist bij haar hart: 
 

Sigrid: “Je bewaakt het zoals iemand die een kluis vol met goud achter  
zich heeft en daaromheen allemaal dieven. Iets is pas van jou als je er alles  
voor over hebt.”  

 Maud: “Iets is van jou als je het koestert.” 
 Anwer: “Iets is meer van jou als je het zelf hebt gemaakt, met je eigen handen.” 

Devika: “Ik denk, dat is hetzelfde gevoel wat we hadden toen de  
andere kinderen hier moesten komen. Zo voel ik het. Alsof je een beetje  
wat iets waard voor je is wordt afgepakt, dat je iets moet delen (...)  
bijvoorbeeld, net als we binnenkwamen was het: Ok ik ga mijn best doen  
om het niet erg te vinden” maar toch van binnen voel je wel: jammer.” 

 
Maud geeft opeens aan dat ze zich buitengesloten voelt en begint te huilen. Niemand troost 
haar. Anwer en Devika zitten naast haar en vragen ongemakkelijk of het wel goed gaat.206  
 

 Jonas: “De emoties komen wel naar voren. In de andere groep verstoppen  
 ze zich, en nu wij bij elkaar zijn, dat zijn we al een tijdje, dan komen ze 
 tevoorschijn.” 

icc Mirjam: “Verwoordt Jonas dat goed? Als je hier bent, voel  
je je dan minder buitengesloten dan op school?” 

 
Maud bevestigt dit. Devika wijt het aan het feit dat er in het Onland geen vriendenclubjes 
zijn. Ze stelt dat je met de kinderen waar je op school het meest ruzie mee hebt, hier 
bevriend bent.  
 

                                                 
205 ‘Transcript veldexperiment 27 groep iccmirjam afscheid’ 
206 Transcript veldexperiment 27 groep iccmirjam afscheid 2’ 
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  Jonas: “Het is open.”  
  icc Mirjam: “Hoe voelt dat om hier wel vriendschappen te hebben?” 
  Jonas: “Ik voel me veilig.” 
  Sigrid: “Ik vind dat we hele harde types in de klas hebben.” 
  icc Mirjam: “Is delen iets wat je alleen doet met mensen die je graag mag?”  
 
De kinderen knikken bevestigend.  
  
  icc Mirjam: “Verandert wat je hebt als je het weggeeft?” 

Jonas: “Een hele hart is alles wat je hebt, iedere keer als iets weggaat  
gaat het hartje uit elkaar (...) en op een gegeven moment is er niks  
meer over (...) ik heb dan niet meer zo’n gevoel als wat ik hier altijd heb.” 

 Devika: “Ik heb het tegenovergestelde: als een familielid is overleden  
 dan heb je er toch meer waarde aan dan als die nog leefde.” 

 
De kinderen gaan bezig met het vullen van de ‘herinneringsdoos’ voor zichzelf en de 
‘overdrachtsdoos’ voor de andere kinderen. Icc Mirjam en activiteitenbegeleider Martijn zien 
dat de kinderen in de laatste doos maar twee dingen hebben gedaan, in hun eigen doos zitten 
beduidend meer dingen. Icc Mirjam gaat naar aanleiding hiervan in gesprek met de kinderen.  
 
  icc Mirjam: “Moet het huisje niet mee in beide dozen?  
  Je kunt een herinnering meenemen en ook delen.” 

 Sigrid: “Ik wil het wel delen maar niet als ik er zelf bij ben  
 (…) anders doet het mij pijn.” 
 icc Mirjam: “Dus als je er niet bij bent mogen alle andere kinderen uit 
 Groningen hier komen?” 
 Sigrid: “Van mij wel, als ze maar niks mollen.” 
 Devika: “Wij hebben ook wel eens iets gemold.”  
 Sigrid: “Er zijn al genoeg ongelukkige dingen. Altijd als ik hier ben dan  
 vergeet ik alles en dan wordt het hier weer goed. Ik wil dat andere mensen 
 dat ook beleven. Alleen niet als ik er bij ben.” 

 
Aan het eind van de oefening van het vullen van de twee dozen laat icc Mirjam de kinderen 
ernaar kijken en vraagt wat ze erbij voelen. De ‘overdrachtsdoos’ is bijna leeg gebleven. Een 
aantal kinderen geeft aan tevreden te zijn. 
 
    Emma: “Ik voel me hier rustig en op mijn gemak. Ik vind  
  de dozen heel goed.”  
  Dalila: “Opluchtend dat we dit hebben gedaan en ook herinneringen  
  mee kunnen nemen.”207 
 

                                                 
207‘Transcript veldexperiment 27 groep iccmirjam afscheid 3’ 
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Twee kinderen plaatsen een kanttekening. Devika mist in beide dozen het gevoel en Maud 
vindt het verschil tussen de dozen ‘apart’. 
 

6.1.7   Reflectiebesprekingen: interviews 208 
 
In de interviews die ik met icc Mirjam, leerkrachten Rico en Lars en activiteitenbegeleider 
Martijn had afgenomen over veldexperiment 27 kwamen verschillende perspectieven naar 
voren.  
 Lars zag dat de kinderen van de kerngroep zich hier thuis voelden en benoemde dit als 
‘thuiskomen’. Hij zag dat een aantal kinderen het moeilijk had vanwege de thuissituatie of 
omdat ze het moeilijk vonden dat er andere kinderen bij waren maar dat zij zich gedurende 
het gesprek prettiger gingen voelen.  
 In het interview met icc Mirjam bleek dat zij het had ervaren als een “bijzondere, 
emotionele dag”. In haar opinie hadden de kinderen van de kerngroep hun weerstand niet 
opgegeven. De twee dozen die waren gemaakt lieten dit volgens haar goed zien; de 
‘herinneringsdoos’ voor henzelf was goed gevuld en de ‘overdrachtsdoos’ voor de anderen 
bevatte enkele weinig zeggende items. Zij had het vullen van de dozen begeleid, maar de 
weerstand tegen de overdrachtsdoos niet kunnen doorbreken. Dat deze leeg gepresenteerd 
zou worden aan de anderen vonden de kinderen niet erg; dit schokte haar als leerkracht.  
 De activiteitenbegeleider, Martijn had vooral veel blijdschap en waardering voor wat 
ze fijn vonden gezien. In zijn optiek was het delen niet per se moeilijk voor de kinderen. Hij 
verwees naar een uitspraak van Jonas, dat het (lab) als een geheim is wat je niet deelt met 
anderen en keek anders aan tegen de situatie dan icc Mirjam. Hij zag het als “omarmen wat je 
liefhebt, in plaats van niet willen delen.”  
 Hij gaf aan het goed te vinden dat de kinderen zich uitspraken, maar dat een andere 
manier van afscheid nemen misschien beter zou werken: “Want daarna schuiven ze bij elkaar 
bij het vuurtje, gewoon in de praktijk van het leven” en suggereerde dat er misschien teveel 
op gesprekken was ingezet. Hij stelde: “Iets uitspreken is niet altijd hetzelfde als wat je 
beleeft, het klinkt soms heel hard maar ik denk dat het niet zo erg is (...) ze nemen de ruimte 
die je ze geeft.” 

Icc Mirjam had geobserveerd dat de kinderen uit de kerngroep emotioneler waren 
dan anders of een neerslachtige houding lieten zien. Ze vertelde dat ze deze dag meerdere 
keren ‘verstomd’ had gestaan omdat niets van wat zij had geprobeerd; vragen stellen, emoties 
tonen, werkte. Ze voelde zich als leerkracht “geheel onthand”, maar was ook tevreden omdat 
er zoveel zichtbaar was geworden. Voor het eerst gebeurden er negatieve dingen in de 
enclave die anders alleen op school plaatsvonden: kinderen waren onrustig, er was ruzie en er 
werden dingen kapotgemaakt.  

Ook was het icc Mirjam opgevallen dat de kinderen uit de kerngroep de rolwisseling 
van haar als politieagent naar ‘filosofiejuf’ moeilijk accepteerden en ertegen rebelleerden. Zij 
had gezien dat de kinderen afval achterlieten in het bos en een kikker pijn deden. Dit waren 

                                                 
208‘Transcript interviews Rico en Lars 28-10-2016’. Interview icc Mirjam en activiteitenbegeleider Martijn op 28-10-2016 in 
‘geanonimiseerd verslag Sparklab september-december  
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volgens haar dingen waarvan ze hadden gezegd dat ze bang waren dat de ‘andere kinderen’ 
dat zouden gaan doen. 

Rico zei hij dat er geen eenduidige conclusies getrokken moesten worden: “Wat er in 
de achtergrond van de kinderen speelt is zeer bepalend voor hun gevoel”.  

Lars had met name “de pijn van het afscheid” gezien, bij het vuur zag hij “enige 
verbroedering tussen de kinderen”. Ondanks de door hem waargenomen moeite met het 
afscheid nemen gaf hij aan het “verder heel mooi te vinden” wat er gebeurde. Hij waardeerde 
met name “wat hier met de kinderen is bereikt wat betreft saamhorigheid” en vond dat ze 
“echt een fijn team waren geworden met zijn allen.” 

Als reden waarom het op school er anders aan toe ging stelde hij dat de groep daar 
groter was, zodat er andere processen speelden en dat de omgeving hier zo anders was: “Het 
is hier heel vrij, ze hebben alle tijd om te ontspannen, ze mogen een half uur buitenspelen en 
een gesprek hoeft niet afgelopen te zijn in twee minuten.” Dat kinderen hadden geleerd dat 
dit hier mogelijk was zag hij als een opbrengst van de voorgaande twee jaar hebben. Hij had 
opgemerkt dat de kinderen gedurende de sessie meerdere keren zeiden dat de rust en 
veiligheid beschermd moesten worden. Lars zag veiligheid dan ook als kenmerkend voor het 
lab en stelde dat “ze zichzelf durfden te laten zien.”   

 
 
6.2  Overgang: de leerkrachten  
 
In de overgangsfase werden de leerkrachten van de bovenbouw op meerdere manieren 
betrokken. Er vond een implementatiesessie (1) op school plaats onder leiding van leerkracht 
Rico. Hij leidde vervolgens parallel aan veldexperiment 27 een andere implementatiesessie (2) 
in het bos, met de groep nieuwe kinderen. Vervolgens dachten de betrokken leerkrachten 
mee over de implementatie van het lab in de school tijdens de eerste 
implementatievergadering (1). Er vond ten slotte als afronding van de overgangsfase, een 
implementatiesessie (3) in het bos plaats onder begeleiding van de leerkrachten Jeroen, Rico 
en Lars, die ieder een eigen groepje begeleidden met een combinatie van kinderen uit de 
kerngroep en nieuwe kinderen.  
 

6.2.1  Eerste en tweede implementatie-actie in de overgangsfase 
 

Implementatiesessie 1209 
Aan het begin van de overgangsfase wordt in groep 8 parallel aan veldexperiment 25 een 
eerste implementatiesessie op school gedaan. Hiervoor heb ik op verzoek van leerkracht 
Rico een opzet gemaakt die als basis kan dienen voor een sessie waarin hij zelf verder 
desgewenst een relatie kan leggen met natuureducatie. De bedoeling is dat hij zo ervaring op 
kan doen met de dynamiek tussen kunst, filosofie en natuur die in het lab werkzaam is en 
daar zijn eigen weg in kan zoeken. Hij heeft zich voorgenomen om bewust een andere 

                                                 
209 Implementatiesessie 1 vond plaats op 16-09-2016 
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pedagogische houding aan te nemen en reflecteert hier vervolgens na de sessie samen met 
mij op, er blijkt een ander perspectief op het eigen handelen te ontstaan.  
Omdat ik bij de door hem geleidde sessie niet aanwezig ben geweest, neem ik er kennis van 
in twee besprekingen die daarna plaatsvinden. 
 

           
        Beeld 40& 41 Opdracht: ‘Ga in gesprek met een boom’ 

 
Rico vertelt ‘als leerkracht die zich nogal met dingen bemoeit’ over de moeite die het hem 
kostte om de andere pedagogische houding die van hem gevraagd werd aan te nemen; het 
observeren en openstaan voor wat zich voordoet en het in dialoog gaan.210  
 

Rico: “In het begin zat ik wel: wat moet ik gaan zeggen? Oh nee, dat  
moet ik juist niet doen. Ik zat mezelf heel erg (…) alles wat je normaal wel doet.  
We hadden afspraken, regels en dit en dat. Nee oké dat moet dus niet. 
Gewoon even achteroverleunen en buiten die kring, af en toen eens  
wat noemen, dan komen ze zelf wel met dingen.” 
 

Bij de opdracht ‘Ga in gesprek met een boom’ 211 zegt hij eerst weerstand gevoeld te hebben 
en ‘enigszins sceptisch’ te zijn geweest. Desondanks wilde hij zich aan de belofte houden om 
mee te doen en probeerde er een houding in te vinden: “…als ik ga lachen of ik ga een beetje 
flauw doen dan gaat het mis.” Dus ik heel serieus…” De oefening heeft voor hem geleid tot 

                                                 
210 Uit: ‘geanonimiseerde bespreking Weerstand leerkrachten 25-10-2016’ 
211 Uit ‘geanonimiseerd verslag Sparklab september-december 2016’ 
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een ander perspectief. In een van de besprekingen beeldt hij de verschillende houdingen van 
de kinderen uit zoals hij ze zag zitten bij de bomen:  
 

Rico: “…kruk mee naar buiten, een boom uitzoeken en ik  
weet niet wat er gebeurde en ik was aan het rondlopen en er  
zat er eentje zo tegen een boom aan (leunt met armen over  
elkaar achterover tegen fictieve boom) en een andere die zat zo.”  
(leunt met hoofd op hand)“Maar het grappige was dat ik degene was  
die dacht: Wat moeten we hier nu eigenlijk mee? En de kinderen  
vonden het heerlijk. Totaal, helemaal.” (ontspannen gebaar) 

 
Dit andere perspectief komt ook tot uiting in zijn verbazing over de manier waarop de 
kinderen met elkaar omgingen: “Je denkt ook: die gaan roepen naar elkaar of die gaan 
kastanjes gooien (...) niks daarvan.” Ook hier geeft hij weer aan samen met de kinderen de 
tijd vergeten te zijn.  
 

Implementatiesessie 2  Parallelsessie in het bos212 
Gezien de weerstand van de kerngroep van kinderen tegen het betrekken van nieuwe 
kinderen, is door de leerkrachten icc Mirjam, Jeroen, Rico en Lars gezamenlijk ingestemd 
met het voorstel om de nieuwe groep parallel een eigen programma op een andere plek in 
het bos te bieden, begeleid door Rico. Hij krijgt hiervoor een opzet rond het thema ‘De taal 
van het bos’ waar hij zelf mee aan de slag kan. Dat wil zeggen dat hij er op zijn eigen manier 
mee bezig gaat en zich laat leiden door wat zich voordoet. Net als in de vorige sessie 
probeert hij een andere pedagogische houding aan te nemen en observeert hij wat er gebeurt. 
Omdat ik bij de door hem geleide sessie niet aanwezig ben geweest, neem ik er kennis van in 
de bespreking daarna plaatsvindt. Rico geeft hierin aan dat hij bewust bezig is gegaan met een 
het aannemen van een andere pedagogische houding.213 

  
Rico: “Ik dacht eerst ik moet niet zelf te veel willen invullen,  
want daar heb ik nogal een handje van. En aan de andere kant  
wilde ik ook wel snel doorgaan, zo van het hoeft ook niet altijd 
dat je direct doorvraagt, als kinderen dat zelf gaan doen vind  
ik dat bijna belangrijker.”  

Hij vertelt hoe er ruimte ontstond voor initiatief van de kinderen en voor zijn creativiteit. 
 
Rico: “Ik merkte wel dat als je een keer bezig bent met die opdrachten 
dat je enorm af gaat wijken van de opdracht omdat ze met allemaal 
ideeën komen(..) muziek in het bos dus; we hebben maar ons eigen  
liedje geschreven.” 

  

                                                 
212 Implementatiesessie 2 vond plaats op 28-10-2016 
213 ‘Transcript interviews Rico en Lars 28-10-2016’ 
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Rico geeft aan de kinderen en hun onderlinge dynamiek gedurende de dag goed 
geobserveerd te hebben: “Zij zijn met elkaar aan het werk, dan zie je de verschillende 
persoonlijkheden ook wel naar voren komen dus daar let ik heel veel op.” Het is hem 
opgevallen dat de manier van omgaan met elkaar anders was dan in de klas en hij wijst dit toe 
aan “de ruimte die ze hier hebben.” Hij heeft onvermoede kanten van kinderen gezien: 
“...dat met gedichten en met taal ben je op school natuurlijk ook veel mee bezig (...) dat zo 
veel kinderen uit deze groep zoveel prachtige dingen op konden schrijven (...) daar ben ik 
eigenlijk ook een beetje verrast door.”  
 

6.2.2  Eerste reflectiebespreking in de overgangsfase 
 

Implementatievergadering 1 214 
In deze vergadering blijkt hoe actief de leerkrachten en directeur meedenken over het 
implementatieproces.215  Dat het proces door hen als kwetsbaar wordt ervaren wordt naar 
voren gebracht door de directeur: “We hebben wel vaker meegemaakt dat dingen compleet 
weglopen, wegsijpelen. En dan opeens is het: waarom doen we dat eigenlijk niet meer?” 

Er wordt gesproken over het vergroten en versterken van het draagvlak in de 
school, de rol van de directeur in het proces, het belang van de agency van leerkrachten en 
de inzet op verspreiding naar andere scholen. Er is consensus over het belang dat aan 
draagvlak wordt toegedicht. Leerkracht Rico ziet dat het vergroten ervan belangrijk is omdat 
icc Mirjam teveel alleen draagt: “Als jij namelijk omvalt (...) dan gaan we weer een boekje 
lezen en een kleurplaat in de klas doen (...) we moeten meer blijven doen om het voor elkaar 
te krijgen.” Hij ziet een rol voor zichzelf bij het vergroten van het draagvlak: “Als je iets doet 
wat heel zinvol is en je bent daar als leerkracht heel enthousiast over en je hebt het daar met 
de leerkrachten in de bovenbouw over, dan gaan die op een gegeven moment (…) wel 
denken: maar waarom doen wij dat niet?” 

Voor het draagvlak zou volgens directeur Wally de implementatie onderdeel moeten 
zijn van de teamvergadering en van de jaarplanning, zij pleit voor presentaties in het team. 
Wat betreft de onderbouw is volgens icc Mirjam de ‘hele basis al aanwezig’. Wally beaamt dit 
en ziet met name dat ze hier als directeur moet aanmoedigen om buiten kaders te denken. 
Icc Mirjam vindt haar rol in het proces heel belangrijk: “We zijn nu in een proces wat jij 
openlijk ook heel erg moet ondersteunen. Want dat is toch voor sommige mensen nog niet 
duidelijk (...) die denken dat het een soort hobbyclub van mij is (...) het gaat om het belang 
wat jij eraan geeft.” 
 Een ander aspect van de implementatie waar veel belang aan wordt gehecht, is de 
agency van leerkrachten. Als ik aangeef een opzet voor een workshop voor Rico te gaan 
maken waar hij zelf invulling aan kan geven zonder precieze aanwijzingen reageert hij: “Nee, 
maar daar hou ik me toch niet aan (...) heel veel fantasie en creativiteit gooi ik daarbij, dat je 
dat weet.” Er wordt besloten dat ik voor de overdracht spelregels (de ‘waarom en hoe 
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regels’) formuleer voor het kunst-& filosofielab, zodat er ruimte is voor de creativiteit van de 
leerkrachten.  

Rico geeft aan dat hij weer samen met de kinderen in een flow kwam en de tijd 
vergat: “Ik was zo bevlogen met die groep (...) en opeens stond ik bij het vuurtje op het 
eind.” Icc Mirjam had zijdelings de parallelsessie geobserveerd en zag dat het er zo 
‘vreedzaam’216 aan toeging. Ze zegt te denken dat met name het met kunst bezig zijn van 
positieve invloed is op de rolwisseling van de leerkracht: “...praten met bomen, jezelf tekenen 
met je ogen dicht; dat is het kunstelement. Dat is ook het plezier wat ik bij Rico zijn groep 
zag.” 
 Wat betreft de verspreiding vertel ik dat bij presentaties in het werkveld buiten de 
school het belang van een enclave incidenteel wel wordt herkend. Zowel het vanuit de 
enclave terugkijken naar de school, wat een ander perspectief biedt, als het kritisch bevragen 
van de enclave vanuit de school worden hierbij genoemd. Ik breng ook een andere vraag uit 
het werkveld naar voren, namelijk of de school niet zou moeten opereren zoals in de enclave 
gebeurt. Hier wordt ontkennend op gereageerd. Icc Mirjam stelt dat het tot niets leidt als 
mensen in een keer het hele onderwijs willen aanpakken: “...omdat dit zo moeilijk is wordt 
dan de keuze gemaakt om alles bij het oude te laten.” Directeur Wally ziet juist wel kansen 
voor de integratie van de manier van denken, ervaren en doen van het lab: “Je moet het niet 
zien als extra, het moet echt letterlijk een mindset zijn. Dit is een stukje basis, dit moet echt 
letterlijk het grondbeginsel zijn.”  
 

6.2.3 Derde implementatie-actie in de overgangsfase 
 

Implementatiesessie 3 217 
Aan het einde van de overgangsfase vindt een laatste sessie plaats in de enclave in het bos. 
De leerkrachten Jeroen, Lars en Rico, de leerlingen van de kerngroep en de nieuwe kinderen 
maken samen met externe vakkracht Jan Ruerd, die improviserend musicus is, een 
‘Geluksymfonie’. Er worden geluiden verzameld in het bos, zogenaamde field recordings, 
waarmee vervolgens muziek wordt gemaakt.  

Ik heb een opzet gemaakt voor deze sessie; de leerkrachten geven hier verder hun 
eigen invulling aan en brengen met veel enthousiasme hun eigen ideeën in. Ze staan hierbij 
open voor wat zich voordoet, waarbij de een wat meer sturend is dan de ander. Iedere 
leerkracht gaat op pad met een deelgroep waarin kinderen uit de kerngroep en uit de nieuwe 
groep zitten. Rico maakt eerst een wandeling met de kinderen uit zijn groepje om het gebied 
te verkennen, Jeroen gaat direct samen met zijn groepje geluidsopnames in het bos maken en 
Lars begint in het huis met de oefening ‘maak muziek met je lichaam’.  

In de twee groepjes die door Rico en Jeroen begeleid worden zijn de kinderen 
zonder weerstand of conflicten samen bezig met muziek maken. Dit is anders bij het groepje 
van Lars waarin de interactie tussen de kinderen aanvankelijk moeizaam verloopt, zij voelen 
zich ongemakkelijk met elkaar. Lars probeert dit te doorbreken door te vertellen over zijn 

                                                 
216 Verwijzing naar het ‘De Vreedzame School’-programma dat op de BBschool wordt gebruikt 
217 Implementatiesessie 3 vond plaats op 25-11-2016 
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eigen ervaringen. Zo vertelt hij naar aanleiding van de opdracht om te zoeken naar een 
‘mineur geluid wat je gelukkig kan maken’ hoe fijn hij het vindt om te lopen in een 
‘plensregen’ of te slapen op een zolderkamer waar de regen valt op een schuin dakraam en 
legt hen de vraag voor of zij weten hoe dat laatste klinkt. Dit breekt de situatie open; de 
kinderen reageren hierop door over hun eigen ervaringen te vertellen.  

Tijdens de sessie observeren icc Mirjam en ik dat de verschillen tussen leerkrachten 
groot zijn; zo zijn sommigen duidelijk meer sturend dan anderen. We constateren dat hieraan 
wordt bijgedragen door in de sessie toe te werken naar de Geluksymfonie als eindproduct. 
Omdat de opdracht centraal staat is de sessie minder procesgericht dan andere keren en is er 
minder rust.  

 
Terugkijkend blijkt het voor de kinderen een positief afscheid te zijn geweest, er is met veel 
plezier muziek gemaakt, maar door de grootte van de groep was de omgang 
‘onpersoonlijker’. Met het afscheid van de enclave in het bos en de actieve participatie van de 
leerkrachten was deze overgangsfase afgerond en werd het implementatieproces voortgezet 
op de school. 
 
 

6.3  Analyse van de Overgangsfase 

 

6.3.1 Analyse Overgang Kinderen 
 
Onderzoeksvraag 1: Kan een interdisciplinair kunst-& filosofielab in de praktijk van een multiculturele basisschool 
bijdragen aan subjectificatie door kinderen hun stemmen te laten vinden in polyfonie? 

  

De stemmen van kinderen: afscheid 
In de overgangsfase waren in de dialoog, de creatieve oefeningen en in gesprekken met 
begeleiders de authentieke stemmen en in mindere mate de verantwoordelijke en creatieve 
stemmen waarneembaar. Opeens kwam duidelijk aan het licht in welke mate kinderen zich 
eigenaar voelden van het lab en hoe sterk de kracht van een verbinding kan worden ervaren 
als deze dreigt te worden verbroken. 

In een terugblik op ‘Workshopdag voor volwassenen’, waarin de kinderen leiding 
hadden gegeven aan workshops waaraan volwassenen deelnamen deden zij uitspraken over 
de door hen als scheef ervaren machtsverhouding en de moeite die volwassenen hadden met 
de rolwisseling die hier plaatsvond.  

Een goed voorbeeld hiervan waren de uitspraken van Sigrid, die de ervaring die 
kinderen hebben met filosoferen als gelijkwaardig tegenover de levenservaring van 
volwassenen zette. Ze verweet de laatsten een gebrek aan inlevingsvermogen, om zich voor 
te kunnen stellen dat kinderen de baas zouden kunnen zijn of dat ze ooit groot zouden zijn. 

Opvallend is hoe sterk de authentieke stem van de kinderen naar voren kwam in een 
vrij, zeer gemoedsvol spreken en in de ‘doorbrekende’ kwaliteit van hun uitspraken. In hun 
kritische perspectief op de manier waarop de volwassenen vasthielden aan de bestaande 
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machtsverschillen tussen hen en in de dringende wens van de kinderen om serieus genomen 
te worden, schemert de vraag door om als subject benaderd te willen worden.  

In het vrijuit spreken van enkele kinderen kwam ook zicht op hun 
inlevingsvermogen. Zij konden zich de oorzaak van de dynamiek tussen kinderen en 
volwassenen voorstellen en reflecteerden op hun eigen rol en houding. Eva gaf hier blijk van 
door te stellen dat kinderen na een dag al klaagden over de manier waarop ze behandeld 
werden maar dat de leerkrachten het nog moeilijker zouden hebben. Een ander voorbeeld 
hiervan is Anwer, die zei dat wat zij bij de leerkrachten als vervelend ervoeren in een andere 
situatie ook door henzelf werd gedaan, hij stelde dat zij op kinderen leken.  

Deze uitspraken duiden op het ervaren van een vorm van ‘volwassen vrijheid’, 
omdat er geen sprake was van een individueel gelijk maar er werd geprobeerd om ook het 
perspectief van de ander te zien. Deze kinderen namen uit eigen beweging zowel de eigen 
positie als die van de leerkracht in. De weerstand die de volwassenen toonden tijdens de 
rolwisseling leken ze te herkennen als een soortgelijke weerstand in zichzelf. Het leek of de 
hoedanigheid van de authentieke stem, die ik in hoofdstuk 2 heb aangeduid als het 
expressieve moment waarin het kind zich tijdens het spreken bewust wordt van zichzelf, hier 
de verantwoordelijke stem als het ware opriep. 

Opvallend was verder dat in het hierop volgende veldexperiment 26 een dynamiek 
tussen beelden en beschouwing ontstond waarbij de authentieke stem leek te worden 
opgeroepen door de creatieve stem. Dit is te vinden in de dynamiek die ontstond naar 
aanleiding van een drietal tekeningen waarin Ervin en Anwer de ruimte en verhouding tussen 
hen hadden verbeeld.218 

 Een getekend drieluik met de verbeelding van hun vriendschap leidde tot een 
filosofische dialoog over wat een vrije gedachte is. Dit werd in gang gezet doordat het beeld 
van de denkwolk in het drieluik een uitspraak van Maud opriep over onvrijheid. De kinderen 
bleken heel eigen, uitgesproken ideeën te hebben over wat vrijheid is en spraken hier vrijuit 
over. Zo bracht Anwer een eigenzinnig perspectief in de dialoog, door te stellen dat een 
gedachte alleen vrij is als je het ‘waarmaakt’, dat wil zeggen, als het waarneembaar wordt in 
de wereld. In zekere zin heeft hij het hiermee over het verschijnen van de authentieke stem. 

 De andere twee tekeningen van Anwer en Ervin vormden een aanleiding voor een 
dialoog over de betekenis van hun vriendschap. Door zichzelf als boom en de ander 
respectievelijk als huisje en specht te tekenen werd uitdrukking gegeven aan de steun en rust 
die ze bij elkaar vonden. Door hun vriendschap zo in beelden weer te geven werd er 
aandachtig naar gekeken door de andere kinderen en werd er tentatief en vrijmoedig over 
gesproken.  

In deze laatste twee tekeningen doet zich de karakteristiek van beelden voor, dat ze 
een onbewust ervaren subjectieve waarheid in bewustzijn kunnen brengen. Hier zie ik een 
‘pedagogische sequentie’, een volgordelijke relatie van vrije stemmen, omgekeerd dan ik die 
in hoofdstuk 5 heb aangeduid. Waar ik daar de authentieke stem vooraf zag gaan aan de 
creatieve, werkt dit hier omgekeerd uit.  

 

                                                 
218 Veldexperiment 26 (30-09-2016): drieluik en twee zelfportretten 
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De stemmen van kinderen: weerstand 
In de overgangsfase kwamen de authentieke stemmen van de kinderen zeer onverwacht op 
een gemoedsvolle en doorbrekende manier naar voren in de uiting van weerstand tegen het 
afscheid van de enclave in het bos en de komst van nieuwe kinderen. Deze authentieke 
stemmen maakten, zoals ik heb beschreven in hoofdstuk 2, op een ongefilterde manier 
waarneembaar wat er in de kinderen leefde; wat ze ervoeren, dachten en van waarde vonden.  

De vaak zeer emotionele uitingen van de kinderen waren dermate vrijmoedig en 
krachtig, dat de leerkrachten en ik een sterke indruk kregen van hun authentieke stemmen. 
Zo werd zeer duidelijk dat de wensen van de kinderen botsten met wat in het kader van de 
implementatie van het lab door ons als begeleiders als wenselijk werd gezien. Deze wrijving, 
deze ontmoeting met ‘weerstand in de wereld’ riep bij de meeste kinderen niet het opnemen 
van een ‘volwassen vrijheid’ op, maar een soort onverzettelijk verzet. Zij wilden gehoord en 
serieus genomen worden en eisten als het ware hun subjectzijn op.  

De ruwe en doorbrekende karakteristieken van de authentieke stem leken hier naar 
voren te komen. In de uitspraken van de kinderen leek hun weerstand verbonden te zijn met 
een sterk territoriumgevoel, wat zij ook letterlijk zo noemden, en leken ze te ervaren deel te 
zijn van een kleine, veilige groep in een afgesloten enclave. Ze voelden zich hier ‘anders’ dan 
kinderen buiten de groep. Uitspraken als “ze begrijpen het niet” en “een geheim wat je niet 
wilt delen”219 duiden hierop. Er werd ook gesuggereerd dat de andere kinderen dingen kapot 
zouden gaan maken of dieren vermoorden.  

Het leek of er een duidelijke onwil was om de enclave te delen met kinderen buiten 
hun eigen groep. Maar, gelet op de woorden van de activiteitenbegeleider dat hij zag dat er 
eerder sprake was van ‘omarmen wat ze liefhebben, kan de weerstand van de kinderen ook 
anders beschouwd worden. Het kan worden gezien als een uiting van een positief ervaren 
gezamenlijk eigenaarschap, in de zin van het samen zorg en verantwoordelijkheid willen 
dragen voor de enclave. Het gaat dan om het beschermen van wat voor hen dierbaar is of 
kwetsbaar lijkt; de mooie herinneringen en de fijne plek.  

Door er op deze manier naar te kijken kan de weerstand een teken van iets positiefs 
zijn, namelijk van hun liefde voor de enclave. Zeer emotioneel bewogen uitspraken van de 
kinderen, zoals “een kluis vol goud”, “met hart en ziel houden van” en “een hart wat uit 
elkaar valt als iets weggaat”220 kunnen als positieve uitingen van de vrije, gemoedsvolheid van 
de authentieke stem worden gezien. In beide interpretaties wordt duidelijk dat de kinderen 
daadwerkelijk eigenaarschap voelden in relatie tot de enclave en dat dit niet individueel, maar 
gezamenlijk werd ervaren. Deze gezamenlijkheid betreft dan wel die van een gesloten groep. 

Kijkend naar de uitspraken van de kinderen komt de vraag naar voren hoe er in de 
overgangsfase door ons als begeleiders naar hen is geluisterd. In de twee jaren die zij 
deelnamen aan het lab hadden wij hen steeds weer uitgenodigd om hun subjectzijn op te 
nemen door zich vrij uit te drukken en hun eigen verantwoordelijkheid te dragen. Het was 
dus niet verwonderlijk dat de kinderen hier gehoor aan gaven in deze fase, maar wat wel 
opmerkelijk was, is dat wij als begeleiders er niet naar hebben gehandeld.  

                                                 
219 Uitspraak van activiteitenbegeleider Martijn op 28-10-2016 in ‘geanonimiseerd verslag Sparklab september-december 2016’ 
220 Uit ‘transcript veldexperiment 27 groep iccmirjam afscheid 2’ 
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In zekere zin hebben we geprobeerd om hun stemmen te laten verstommen. Leerkracht Rico 
zag dat de kinderen voelden dat er een sociaal wenselijk antwoord werd verwacht en dat zij 
zich hier tegen verzet hebben. Icc Mirjam zag dat ze steeds uitgenodigd waren om ‘alles te 
zeggen’ en dat er nu ze dit deden niet genoeg gewicht aan werd gegeven. In de reacties en in 
pedagogische benadering van ons als begeleiders komt een beeld naar voren van het met lege 
handen staan door het onvoorziene verzet van de kinderen. Het leek of we daardoor niet 
echt luisterden naar de stemmen van kinderen, hen niet als gelijkwaardige subjecten 
benaderden. De scheidslijn tussen de wereld van de volwassenen en die van de kinderen, 
tussen ‘wij en zij’, die ik aan het begin van het onderzoek had gevonden in de school, bleek 
uiteindelijk nog steeds een harde grens te zijn. 
 

6.3.2 Analyse Overgang Leerkrachten  
 
Onderzoeksvraag 2: Hoe kan een kunst-& 
filosofielab tot een relevante pedagogisch didactische 
ruimte en benadering worden ontwikkeld door te 
leren van de mogelijkheden en vraagstellingen van 
deze schoolpraktijk?  
 

Onderzoeksvraag 3: Hoe kan een kunst-& 
filosofielab mogelijkheden tot reflectie en nieuw 
handelingsrepertoire bieden aan leerkrachten zodat 
pedagogisch-didactische veranderingen van hun 

praktijk mogelijk worden?  

  

Het lab beschikbaar maken: leren van leerkrachten 
In de overdrachtsperiode waarin de leerkrachten zich stapsgewijs het lab eigen maakten bleek 
het belangrijk te zijn dat er in het lab voorwaarden werden geschapen die de leerkrachten 
hielpen om een andere, meer open pedagogische houding aan te nemen en die hen daarnaast 
ruimte zou bieden voor hun agency; voor hun op eigen inzicht, kennis, ervaring en 
creativiteit gebaseerde denken en handelen.  

Bij deze andere pedagogische houding gaat het om een gerichtheid op het 
aanspreken van de authentieke, creatieve en verantwoordelijke stemmen van kinderen, in 
dialoog. Het aannemen van deze houding bleek in deze periode vaak uitdagend te zijn voor 
de betrokken leerkrachten. In de beschrijvingen van de parallelsessies die leerkracht Rico 
leidde gaf hij aan dat hij niet als vanzelf uit een modus van instrueren en sturen kwam.  

Sommige leerkrachten hadden vooral moeite met het loslaten van de controle en de 
onzekerheid die hiermee gepaard ging. Een paar leerkrachten gaven aan dat ze zich op 
meerdere momenten met lege handen voelden staan, dat zij dit als ontregelend ervoeren en 
naar grip zochten. Bij een van de leerkrachten werkte dit af en toe wel positief uit en 
ontstond er een sterke ervaring van ‘flow’ waarin hij de tijd vergat, op andere momenten 
greep ook hij weer terug op een sturende houding.  

Deze ervaringen doen vermoeden dat er een ‘overgangsritueel’ zou moeten worden 
geboden aan de leerkrachten, een soort drempelervaring die de overgang van de 
schoolpraktijk naar het lab markeert en die het verschil tussen de verschillende spelregels 
ervaarbaar zou maken. Dit zou hen wellicht kunnen helpen om een andere houding en rol 
aan te nemen.  
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De ‘enclave-kwaliteit’ van het lab zou ten opzichte van de school moeten worden 
benadrukt, zodat er sprake is van een duidelijk onderscheiden grens. Dit sluit aan bij 
Friedman’s argument dat de enclavevorm, als een domein met eigen spelregels die anders 
zijn dan de spelregels in het grotere veld wat het omvat, een krachtige vorm is om 
verandering in de schoolpraktijk teweeg te brengen. 

De leerkrachten hadden ook behoefte aan ruimte voor hun eigen handelen. Dit 
bleek uit de uitspraak van leerkracht Rico, dat hij zich niet aan eventuele precieze 
aanwijzingen van mij zou houden. Het was ook waarneembaar in de enthousiaste 
gezamenlijke deelname van leerkrachten Jeroen, Rico en Lars aan het ontwikkelen en maken 
van de ‘Geluksymfonie. Zij dachten actief mee over de implementatie van het lab in de 
schoolpraktijk en gaven blijk van een wil om het draagvlak voor het lab in de school te 
vergroten.221 

Om het lab relevant te laten zijn voor de schoolpraktijk moest het dus niet als een 
methode, maar als een speelveld met een aantal vuistregels overgedragen worden, waarin 
leerkrachten zich vrij zouden kunnen voelen om vorm te geven aan hun virtuositeit; hun 
gesitueerde oordeel over het hoe en waartoe van onderwijs (zie Biesta, 2014). 

 

Veranderende perspectieven 
In deze overgangsperiode was er op tweeledige wijze sprake van een veranderend 
perspectief. Door de ervaringen in het lab werd bij de leerkrachten een reflectie op het eigen 
pedagogische en didactische handelen opgeroepen en was er verbazing over het onverwachte 
spreken en handelen van kinderen. De reflectie op het eigen handelen werd sterk opgeroepen 
toen de weerstand van de kinderen tegen het afscheid en de komst van nieuwe kinderen aan 
het licht kwam. Omdat hier niet op was geanticipeerd en het de leerkrachten en mij 
overkwam, leidde dit tot een gezamenlijke reflectie op de pedagogische opgave die zich 
voordeed, de verschillende manieren waarop wij hiermee waren omgegaan en hoe dit anders 
had gekund.  

De leerkrachten zagen in hoe de gesprekken die wij voerden met de kinderen meer 
gericht waren op het hen overtuigen dan op het luisteren naar wat zij te zeggen hadden. Ik 
maakte de leerkrachten ook deelgenoot van mijn eigen fouten, de manier waarop ik de 
kinderen probeerde te overtuigen om toe te geven door ‘het machtswoord’ te spreken, “dat 
de directeur het zo wilde.”222 Het was duidelijk dat de weerstand van de kinderen, een uiting 
van hun authentieke stem, door ons niet serieus genoeg was genomen. We hadden al 
besloten dat het implementeren van het lab in de school doorgang moest vinden en er was 
dus geen sprake meer van een open dialoog, maar enkel van een welwillend aanhoren van de 
kinderen, wat zonder gevolgen moest blijven.  

In de gesprekken met de leerkrachten werd ook kritisch gekeken naar de didactiek 
die we hadden ingezet. Het was ons duidelijk dat hier iets was misgegaan omdat we als 
reactie op de weerstand van de kinderen de didactiek van het kunst-& filosofielab hadden 
losgelaten. Door het afscheid van de enclave tot onderwerp te maken en dit op letterlijke 

                                                 
221 Uit: ‘geanonimiseerde implementatievergadering 1 10-11-2016’ 
222 Zie transcript van ‘geanonimiseerd gesprek weerstand kinderen onderzoeker’ 
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wijze vorm te geven in de opdracht om een herinneringsdoos en een overdrachtsdoos te 
vullen, kreeg dit sterk de nadruk en werd er didactisch geen gebruik gemaakt van kunst. Dit 
laatste had een verschil kunnen maken omdat, zoals werd opgemerkt door icc Mirjam, 
hiermee een appèl zou zijn gedaan op de creativiteit en verbeeldingskracht van de kinderen. 
Dit had de omgang met het afscheid lichter kunnen maken en er was mogelijk ruimte 
geweest voor andere perspectieven. Dat dit zo kon uitwerken had icc Mirjam eerder wel, bij 
de parallelsessie in het bos met leerkracht Rico gezien.223 Hier droeg het bij aan het plezier en 
aan de rolwisseling van de leerkracht. Ook bij de ‘Geluksymfonie’ was duidelijk te zien hoe 
door samen met de kinderen muziek te maken het afscheid op een andere manier werd 
ervaren. Daarnaast riep het delen van basale dingen zoals het samen bij het vuur zitten een 
andere verstandhouding tussen de kinderen op.  

Er werd in deze periode ook anders gekeken naar kinderen door de leerkrachten. 
Een voorbeeld hiervan is toen leerkracht Rico een sessie begeleidde en zag hoe door een silly 
assignment ‘ Ga in gesprek met een boom’ een aantal van zijn aannames over de hem bekende 
kinderen veranderden. Tegen zijn verwachting in namen ze de opdracht serieus, legden ze op 
hun eigen manier contact met de boom en werden rustig, de verwachte conflicten en 
baldadigheden bleven uit. 
 
  

6.4 Overdracht: de leerkrachten 

 
In de overdrachtsfase was de focus geheel op de leerkrachten gericht en werd de kwaliteit 
van de conversatieruimte een nog belangrijker zorg, omdat ik mij gesteld zag voor de vraag 
hoe de volgende stap in het implementatieproces er uit zou moeten zien. De inzet om het 
kunst-& filosofielab niet als methode, maar middels dialoog met de leerkrachten over te 
dragen bleek een uitdaging. Een tweede uitdaging betrof de beschikbare tijd en in samenhang 
daarmee, de mate van continuïteit in het veranderingsproces in de schoolpraktijk. 

Hoewel het ontwerp van het lab gedurende twee jaar was ontwikkeld en dus 
makkelijk als methode overgedragen had kunnen worden werd dit, zoals eerder gezegd, niet 
wenselijk geacht door de leerkrachten en mij. Door het overdragen van een ‘methode 
Sparklab’ zouden de leerkrachten in zekere zin gedwongen zijn geweest om te gaan spreken 
met een representatieve stem, terwijl het uitgangspunt nu juist was dat het lab ook voor hen 
zou moeten werken als een plaats voor dialoog, experiment, creativiteit en eigen 
verantwoordelijkheid. De inzet was om hun professionaliteit te respecteren, maar hen tevens 
uit te dagen om een nieuwe educatieve benadering uit te proberen, waarbij hun agency meer 
ruimte zou krijgen dan op school het geval was. 

De tweede genoemde uitdaging betrof of er voldoende tijd beschikbaar zou zijn 
voor het implementatieproces en of er continuïteit aan gegeven zou kunnen worden. Deze 
uitdaging kwam naar voren in mijn eigen observaties en werd bevestigd door uitspraken van 
directeur Wally en icc Mirjam. De druk in de schoolpraktijk was al als onderdeel van de 
probleemstelling benoemd. Icc Mirjam gaf vroeg in het onderzoeksproces aan dat er weinig 

                                                 
223 Dit betreft een parallelsessie van veldexperiment 27 in het Onland bos op 28-10-2016 
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tijd voor andere zaken dan het ‘kerncurriculum’ zou zijn. Haar ervaringen rond het door haar 
geïnitieerde CKV kiesbord waarbij zij regelmatig tegenstand ontmoette, dienden als duidelijk 
voorbeeld hiervan.  

Daarnaast zagen we de druk ook komen door een dynamiek op de werkvloer waarin 
door verschillende factoren veel interruptie plaatsvond; de leerkrachten hadden te maken 
met de ‘de dagelijkse storm’ van geplande en ongeplande activiteiten, waardoor weinig ruimte 
was voor het overstijgende perspectief van een reflective practioner (zie Schön, 1983). 

In de tussentijdse bezinning op het implementatieproces gebruikte ik meerdere 
gesprekken met icc Mirjam en teksten van Michael Fullan’s onderzoek naar 
veranderingsprocessen in het onderwijs als toetssteen (zie Fullan, 2007). Ik nam zijn advies 
mee om als onderzoeker de verschillende perspectieven, ervaring en kennis van leerkrachten 
serieus te nemen in het proces. Zijn bevinding dat een werkzame strategie sociaal gebaseerd 
en actie-georiënteerd is en niet voortkomt uit een vooropgezet plan is een realiteit in het 
actieonderzoek en schraagde mijn beslissing om samen met de leerkrachten vorm te geven 
aan het implementatieproces en een begin te maken ‘om te zien wat er gebeurt’.  

Tijdens het implementatieproces zou een balans gezocht worden tussen het ruimte 
geven aan de leerkrachten voor hun eigen invulling en het overdragen van de pedagogische 
en didactische karakteristieken van het lab die hiervoor de basis zouden vormen. Wat betreft 
de vraag hoe hier een balans in te vinden stond ik aan het begin van dit proces als het ware 
met lege handen. Ik koos voor een benadering waarin tentatief werd gezocht naar 
afstemming omtrent onderliggende waarden en het onder de aandacht brengen van de 
principes, vuistregels en de pedagogische houding die leidend zijn in het lab.  

De overdrachtsfase bestond naast een aantal implementatiesessies uit vergaderingen 
waarin werd vooruit dan wel teruggekeken. Ter voorbereiding vond aan het begin van deze 
fase een implementatievergadering (2) plaats waar middels dialoog spelregels en vuistregels 
van het lab werden besproken. Hierna ontstond een cyclus van implementatiesessies waarbij 
een aantal ervan door een vergadering of een tussentijds overleg werden voorafgegaan. Na 
implementatiesessie (4) was er een tussentijds overleg. Vervolgens vonden er twee parallelle 
implementatiesessies (5&6) en daarna een implementatievergadering (3) en een tussentijds 
overleg plaats. Vervolgens waren er twee opeenvolgende implementatiesessies (7&8). Ter 
afronding van de periode van dataverzameling vonden er drie implementatievergaderingen 
(4,5&6) en twee implementatiesessies (9&10) plaats. Ik heb hiermee een arbitrair eindpunt 
gekozen. In actieonderzoek gaat het om langdurige ontwikkel- en veranderingsprocessen; als 
onderzoeker bleef ik hierna betrokken maar kwam meer op afstand te staan. 

 
6.4.1 Eerste reflectiebespreking in de overdrachtsfase 
 

Implementatievergadering 2 224 
Het doel van deze bijeenkomst is het actief betrekken van de leerkrachten door met hen in 
dialoog te gaan.225 Ik begin met het hen voorleggen van de vuistregels die ik voor het lab 

                                                 
224 Implementatievergadering 2 van de overdrachtsfase vond plaats op 13-01-2017  
225 Uit: ‘geanonimiseerde implementatievergadering 2 13-01-2017 RicoLarsJeroen’ 



204 

 

geformuleerd heb en we bespreken de waarden die er de achtergrond van vormen. Omdat ik 
zoek naar universele waarden die culturele en religieuze veronderstellingen zouden moeten 
overstijgen, wordt eerst gekeken naar de Universele Verklaring van de rechten van de 
mens226 en de Earth Charter227. In het gesprek leg ik er de nadruk op dat zij als leerkrachten, 
net als de kinderen, ruimte voor experiment, proces, creativiteit en met name ook plezier 
moeten zien te vinden.  
 De leerkrachten tonen zich betrokken maar de eerder naar voren gekomen 
weerstand tegen de vuistregels228 is niet verdwenen. Dit geldt met name voor Rico, die de 
meest kritische lijkt te zijn in het gezelschap. Zijn standpunt lijkt te zijn dat deze regels met 
name voor andere scholen, die interesse zouden kunnen hebben in het kunst-& filosofielab, 
van belang zijn. Het is een uitdaging voor mij om hem niet te gaan overtuigen maar om deze 
weerstand constructief te gebruiken om tot echt gedeelde, heldere vuistregels te komen.  

Icc Mirjam’s eerdere opmerking dat er bij de methoden die op school gebruikt 
worden veel schriftelijke informatie wordt gegeven die nauwelijks wordt gelezen leert mij dat 
de omvang van de vuistregels beperkt gehouden moet worden en dat ze in deze fase als work 
in progress moeten worden beschouwd. 

De vuistregels van het lab worden door mij als volgt geformuleerd. 1. Richt je op 
persoonsvorming en geef ruimte aan de authentieke, creatieve en verantwoordelijke stemmen 
van kinderen. 2. Richt je op het stimuleren van kinderen om met hoofd, hart en handen de 
wereld te ontdekken. 3. Richt je op verwondering, niet op antwoorden, maar op vragen. 4. 
Neem diversiteit als positieve waarde aan; verschillen zijn belangrijk. 5. Stimuleer kinderen 
om zowel een innerlijke dialoog als een dialoog met anderen te voeren. 

De leerkrachten kunnen zich hierin vinden maar zien praktische bezwaren in relatie 
tot de groepsgrootte en de dynamiek tussen de kinderen. Lars vraagt zich af wat het effect 
van deze manier van werken is bij een groep van dertig kinderen en Jeroen stelt dat er voor 
de kerngroep van kinderen in het Onland een selectie was gemaakt waardoor zich een 
nieuwe dynamiek ontwikkelde, maar dat in een sessie waarin de hele klas betrokken is 
automatisch de bestaande dynamiek wordt meegenomen. Hij ziet dat de kerngroep van 
kinderen anders zijn: “...kinderen die helemaal gewend zijn op een bepaalde manier te kijken 
naar dingen (...) die al geleerd hebben zich te verwonderen (...) die op een andere manier naar 
hun omgeving te kijken.” Rico beaamt dit en geeft aan dat hij dit ook tijdens het schoolkamp 
ziet gebeuren. 
 Als er wordt gesproken over het vinden van ruimte voor hun agency uiten de 
leerkrachten kritiek op hun positie binnen het bestaande curriculum. Rico stelt dat het lab 
een tegenhanger is van Succes For All’ 229 omdat dit taalprogramma “behoorlijk vastzit”. Lars 
zegt dat in de methode cursief wordt aangegeven wat je als leerkracht tegen de klas moet 
zeggen en vergelijkt zijn rol hier met die van een nieuwslezer. Rico wil als leerkracht rust. 
 
 

                                                 
226 Artikel 1, 19, 26, 27 
227 Artikel I (1,2) en IV (14,16) 
228 Tijdens implementatie-lunch bijeenkomst op 09-12-2016 in ‘geanonimiseerd Sparklab september-december 2016’ 
229 Taalmethode die op de BB school wordt gebruikt 
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      Rico: “…de rust dat je niet de politieagent bent of het hulpje van  
‘de Inspectie’ die meedoet in het circus. Maar dat je weer echt het gevoel  
van eigenwaarde krijgt als leerkracht, dat jij een begeleider bent van die  
kinderen in een prachtig proces.”  

 
Jeroen beaamt dit en wijst erop dat dit in de enclave wel het geval is, maar op school niet: “Ja 
sorry, maar je bent er inderdaad slaaf van. Dan kun je wel zeggen: we doen er niet aan mee 
maar (...) de feiten liggen anders.” Lars vult aan: “Als je scores niet genoeg omhooggaan 
word je op het matje geroepen.” 
 Hun kritiek richt zich ook op het onderwijs in ruimere zin. Rico noemt dit “heel 
resultaatgericht.” Lars is het met hem eens: “De kraaien heb je ertussen zitten hè: wat levert 
dit op en wat kost dat?” Rico stelt dat hijzelf juist de waarde van het proces zou willen laten 
zien, die niet in het resultaat teruggezien hoeft te worden. Jeroen ziet ook de waarde van een 
proces: “Wat niet vaststaat, het kan maar zo een heel andere weg gaan.” Rico wil het liever 
hebben over de kwaliteiten van kinderen. Jeroen ziet de kwaliteit met name in de interactie 
tussen kinderen.  

Wat betreft de ‘verspreiding’ van het lab naar andere scholen ziet Jeroen een 
langzame manier van implementeren voor zich: “Een groeibriljantje bied je aan”, en stelt dat 
scholen er tijd voor zullen maken als het mogelijk is om het lab te koppelen aan vakken als 
wereldoriëntatie of aan sociale programma’s.  

Rico noemt het spelenderwijs met taal bezig zijn zoals bij het muziek maken; het 
schrijven van coupletten vanuit de geluiden van het bos, en ook de andere benadering van 
tijd, als ‘succesfactoren’ van het lab die moeten worden uitgedragen. 

 
         Rico: “Je zit niet in het stramien van een rooster (...) er gebeurt  

  zoveel meer dan alleen dat opdrachtje wat in twee regels opgeschreven staat (...),  
  als je dat als leerkracht niet leuk vindt, misschien mag ik dat niet zo zeggen,  
  maar dan snap je er niks van.” 

 

6.4.2 Eerste implementatie-actie in de overdrachtsfase 
 

Implementatiesessie 4 230 
De kinderen uit groep 6 gaan voor de eerste keer naar Schooltuin Paddepoel, begeleid door 
leerkrachten icc Mirjam en Lars. Jeroen is als leerkracht van groep 6 naast mij mee als 
observator. Ik heb een dagindeling gemaakt met een vergelijkbare opzet als in de enclave in 
het bos; een combinatie van kunst, filosofie en een zintuigelijke benadering van de 
natuurlijke omgeving, met als belangrijke vaste elementen silly assignments, buiten spelen, vuur 
maken en broodjes bakken. Doordat Jeroen geen begeleidende functie heeft kan hij goed 
kijken wat er gebeurt.  

Het geven van verantwoordelijkheid aan de kinderen is een uitdaging omdat ze zich 
dermate vrij voelen dat ze hier en daar de wat stringente regels van de Schooltuin overtreden. 

                                                 
230 Implementatiesessie 4 vond plaats op 03-02-2017 
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Een aantal van hen sleept met takkenbossen en blokkeert zo de paden, hier worden we op 
aangesproken door de beheerder. Ik vraag aan de leerkrachten hoe we de kinderen op zo’n 
manier verantwoordelijkheid kunnen geven voor het terrein dat de volwassenen niet steeds 
alles voor hen hoeven op te ruimen. Mijn voorstel om een taakverdeling af te spreken wordt 
door icc Mirjam van de hand gewezen: “Een taakverdeling doen we bij de Vreedzame school 
en dat blijkt niet te werken.” Ze legt uit dat als kinderen een bepaalde taak hebben, ze deze 
vaak strikt opvatten en alles wat erbuiten valt niet als hun verantwoordelijkheid zien. 

 Jeroen zegt dat hij “…soms op zijn tanden moet bijten” om niet in te grijpen. Dit 
doet zich ook voor als hij de groep van Lars observeert. Een van de kinderen doet de 
uitspraak dat hij een boom zou willen zijn waar iedereen tegenop botst en zo een blauw 
gezicht zou krijgen. Jeroen zegt geneigd te zijn om “…dit soort uitspraken meteen de kop in 
te drukken”, maar dat het juist interessant is om te zien waar dat vandaan komt en een 
gesprek aan te gaan.  

Hij observeert verder dat de kinderen uit zijn klas “echte stadskinderen” zijn die bij 
de opdracht ‘Praat met een boom met al je zintuigen’ pas een boom durven aan te raken na 
aanmoediging van de leerkrachten. Dit laat zich ook zien bij het vuur maken, de meeste 
kinderen lijken dit nog niet eerder gedaan te hebben en vinden het heel spannend. Jeroen 
merkt op dat alles nieuw is, “het voelt als een schoolreisje.” 

Mijn observatie dat de ene groep moeilijker mee te krijgen is dan de andere wordt 
weersproken door icc Mirjam, die stelt dat je ervan uit moet gaan dat het nooit aan de 
kinderen ligt. Ik besef op dat moment dat het inderdaad gaat om de interactie tussen 
leerkracht en leerling, om de context die daarin meewerkt of tegenwerkt, om het hele plaatje.  
 

6.4.3 Tweede reflectiebespreking in de overdrachtsfase 
 

Tussentijds overleg met icc Mirjam 231 
Tijdens een overleg tussen icc Mirjam en mij proberen we tot een vereenvoudiging van de 
vuistregels te komen door een aantal elementen te bepalen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
231 Dit tussentijdse overleg vond plaats op 26-02-2017 
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We stellen dat deze elementen in samenhang en als het ware ritmisch afgewisseld moeten 
worden zonder bindend tijdschema; wat zich voordoet in het moment moet als uitgangspunt 
worden genomen. Er wordt gesproken over de vraagstelling hoe we de kunst zoals we deze 
in het lab opvatten kunnen overdragen aan de leerkrachten, die geen kunstachtergrond 
hebben. Naast het verbeelden en associëren gaat het hier ook om het instellen van de 
zintuigen op het ‘ongewone’ of op ‘gekke tegendraadsheid’. We besluiten om de basale 
handreiking te geven om te zoeken naar ongewone verbindingen, dat wil zeggen het aan een 
gewone handeling toevoegen van een vreemd element, waardoor je er anders naar gaat 
kijken. Icc Mirjam wil dit gaan verwerken in een leesbaar format en dit aan de andere 
leerkrachten voorleggen. We besluiten om het eerder door mij gemaakte ‘waarden-document’ 
te laten vervallen, het heeft teveel tekst en de taal is te officieel. 
 

6.4.4 Tweede en derde implementatie-actie in de overdrachtsfase 
 

Parallelle implementatiesessies 5 & 6 232 
Er vinden parallel twee implementatiesessies plaats; een in de Schooltuin Paddepoel, de 
andere op school.  
In de Schooltuin betreft het een sessie met groep 6. Leerkracht Jeroen is weer als observant 
aanwezig, hij is enthousiast en stelt dat “…dit een ideale manier is van onderwijs: opdracht, 
beetje spelen, weer een opdracht” en vindt dat het ook op deze manier met rekenen en taal 
zou kunnen. Hij ziet dat de kinderen in een proces zitten waarin ze met elkaar praten en er 
veel gebeurt. De antwoorden die de kinderen geven verrassen hem. Bij de groep van icc 
Mirjam speelt de uitdaging dat sommige kinderen een heel sterke weerstand voelen tegen de 
silly assignment om een lelijke tekening te maken. Een meisje dat meestal als ‘de beste van de 
klas’ wordt beschouwd verzet zich hier huilend tegen en zegt ‘het niet te kunnen’.  

Een van de leerkrachten geeft aan het eind van de sessie aan nog steeds wat onzeker 
te zijn over of ‘het wel goed gaat’. Deze leerkracht vindt dat er een strakkere structuur van de 
dag moet komen en dat er te weinig opdrachten zijn gedaan. Een andere leerkracht reageert 
hierop en vindt dat de verdieping in de bestaande opdrachten gezocht moet worden en dat 
ze zich niet moeten houden aan wat er in de opzet staat geschreven. Er kan dieper worden 
ingegaan op wat er gezegd of gedaan wordt door de kinderen, juist door de ruim opgezette 
opzet van de dag is dit mogelijk.  

Op school leidt leerkracht Rico parallel een sessie met groep 8. Aan het begin van de 
dag is het de vraag of dit door zal gaan, omdat de Cito stress en de angst als ‘zwakke school’ 
gezien te worden door ‘de Inspectie’ weer actueel zijn. Na een dictee gegeven te hebben gaat 
hij toch met zijn klas, de oude kerngroep van de enclave uit het bos, aan de gang. Ik heb een 
opzet gemaakt waar hij zijn eigen invulling aan kan geven.  

Omdat ik bij de door hem geleidde sessie niet aanwezig ben geweest, neem ik er 
kennis van in de bespreking daarna plaatsvindt233. In zijn mondelinge verslag van de dag 
komt naar voren dat hij “de tijd weer helemaal kwijt was.” Hij had “mooie gesprekken” met 

                                                 
232 Implementatiesessies 5 en 6 vonden parallel van elkaar plaats op 10-03-2017 
233 Gemeenschappelijke nabespreking bij icc Mirjam thuis op 10-03-2017 



208 

 

de kinderen en deze ook waargenomen tussen de kinderen. Zij hadden zelf een plan 
getrokken en een draai gegeven aan de opdrachten. Rico vertelde dat hij “gewoon heeft 
geprobeerd” om een andere rol aan te nemen, die van begeleider aan de zijlijn, en dat dit een 
aantal kinderen verbaasde. 

 

6.4.5 Derde en vierde reflectiebespreking in de overdrachtsfase 
 

Implementatievergadering 3 en tussentijds overleg met icc Mirjam 234 
In de vergadering235 stelt leerkracht Rico voor om een koppeling te maken naar verschillende 
onderdelen uit het curriculum zoals wereldbeschouwing, de lopende projecten en aanvullend 
op de taalmethode Staal. Hij ziet ook mogelijkheden om het aan te laten sluiten bij de Natuur 
& Duurzaamheidseducatie (NDE). Ook leerkracht Jeroen ziet een mogelijke verbinding met 
natuuronderwijs en wil dan vooral verwondering een centrale rol geven.  

De leerkrachten vertellen dat de workshop kinderfilosofie die zij hebben gedaan als 
bijscholing voor het kunst-& filosofielab en die is georganiseerd op hun verzoek om open 
vragen te leren stellen, goed is bevallen. Rico geeft aan dat hij een vervolgworkshop zou 
willen doen om meer na te denken over drie niveaus van vragen stellen: beschrijvende, 
onderzoekende en rechtvaardigende. Hier stemmen de andere leerkrachten mee in, ze stellen 
dat er op de werkvloer in onderlinge discussies zelden voorbij het beschrijvende niveau 
wordt gedacht, waardoor “dingen vaak blijven zoals ze zijn.” Directeur Wally vindt dat het 
voor het hele team goed zou zijn om hierin een stap te zetten; er wordt een vervolgworkshop 
georganiseerd en een teamdag voor de hele school.  

Wat betreft de voortgang van het implementatieproces stelt icc Mirjam voor dat ik 
zijdelings betrokken blijf en als observator mee zal gaan tot eind 2017, in de functie van 
artistiek leider van het kunst-& filosofielab.  

In een klein overleg wat ik hierna met haar heb licht ze dit voorstel toe. Mede op 
basis van haar ervaringen met het cultuuronderwijs stelt ze dat elke school externen nodig 
heeft om in beweging te blijven. Als uitdaging voor de voortgang ziet ze dat het voor de 
leerkrachten erg moeilijk is om zelf te gaan vormgeven aan het lab omdat er geen 
ontwikkeltijd is. Volgens haar is er “een gebrek aan tijd, rust, kennis en diepgang.” Ze stelt 
voor te gaan nadenken over een soort ‘grabbelton’ waarin we ideeën voor sessies en 
onderwerpen doen waar de leerkrachten uit kunnen putten. 
 

6.4.6 Vierde en vijfde implementatie-actie in de overdrachtsfase 
 

Implementatiesessies 7 & 8 236 
Tijdens twee implementatiesessies gaat groep 6 naar de Schooltuin onder begeleiding van de 
leerkrachten Lars en icc Mirjam. Leerkracht Jeroen gaat weer mee om zijn klas te observeren. 

                                                 
234 Implementatievergadering 3 vond plaats op (17-03-2017) en het overleg met icc Mirjam op 28-03-2017 
235 Uit: ‘geanonimiseerde Implementatievergadering 3 17-03-2017’ 
236 Implementatiesessie 7 vond plaats op 31-03-2017 en Implementatiesessie 8 op 19-05-2017 
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Dit geeft mij de kans om met hem mee te kijken en hem ondertussen te bevragen. Dat hij bij 
de sessies aanwezig kan zijn om te observeren wordt door hem gezien als een kans om te 
‘groeien in vernieuwing’ zoals die niet vaak voorkomt op de school.  

Tijdens de eerste sessie ziet hij een groeiende betrokkenheid van de kinderen en 
observeert: “Hier heb je ‘scharrelkinderen’ (...) in een lokaal ben je ze toch aan het 
‘ophokken’ (...) als je altijd in een hok zit is het natuurlijk moeilijk om uit het ‘hokjesdenken’ 
te komen.” Hij ziet rust, betrokkenheid en op een onnadrukkelijke manier, taalonderwijs: 
“Ze helpen elkaar tijdens de opdrachten spelenderwijs met spelling.” Wat betreft de 
onderlinge omgang observeert hij: “Dit is leven, praktijk, hier doen we het.” Hij ziet ook dat 
de natuurbeleving als vanzelf lijkt te ontstaan door de omgeving in de Schooltuin: ‘Er is het 
besef dat sinds de laatste keer dat wij er waren plantjes groeien en dat de paden smaller zijn 

geworden.”  
Bij de tweede sessie in de Schooltuin verdeelt icc Mirjam de klas in een ‘meer op 

doen gerichte groep’ onder haar begeleiding en een ‘meer op nadenken gerichte groep’ onder 
leiding van Lars. Gaandeweg de dag wijst ze mij op de verschillen die zij ziet tussen de 
groepen. Hoe de kinderen uit haar groep meer tot begrip komen door bezig te zijn en hoe de 
kinderen uit de groep van Lars meer vanuit het denken proberen te begrijpen. In de reflectie 
van de kinderen op de sessie, aan het eind van de dag, komt dit terug. Zo hebben ze het in 
de groep van icc Mirjam over “het je vrij voelen.” Zij stelt dat voor deze kinderen “de school 
een straf is omdat ze cognitief minder goed mee kunnen komen.” Bij de groep van Lars 
wordt door de kinderen in de reflectie meer waardering gegeven aan de inhoud: “Fijn dat ik 
meer kan denken over waarom ik dingen vind.”      
 Beide leerkrachten hebben een eigen aanpak. Icc Mirjam deelt de opzet van de dag 
met de kinderen zodat zij weten wat de bedoeling is en kunnen meedenken. Zij laat de 
kinderen een mindmap maken en naar aanleiding daarvan samenwerken met elkaar. Lars 
neemt eerst veel tijd om lopend met de kinderen te filosoferen, om vervolgens een silly 
assignment te geven op basis van het thema van de dag ‘Teken als een dier’.  

Doordat de kinderen zelfstandig bezig zijn heeft icc Mirjam tijd voor het oplossen 
van een lopend conflict dat ook op school speelt. Ze gaat liggend in het gras met drie meisjes 
in gesprek die niet met elkaar willen praten omdat hun moeders, die een verschillende 
culturele achtergrond hebben, ruzie met elkaar hebben.  

De groep van Lars is ondertussen enthousiast bezig, hij ‘mixt’ de verschillende 
elementen van het lab op zijn eigen manier en weet de interesse van de kinderen op te 
wekken. Als tijdens het gezamenlijk bouwen van een ‘prieelvogelhuisje’ een bakje met 
materialen omvalt en hierover een conflict ontstaat besluit hij niet te interveniëren maar geeft 
de kinderen de opdracht om het zelf op te lossen, tot zijn verbazing gebeurt dit ook. Hij 
vertelt dat samenwerken niet vanzelfsprekend is; op school gebeurt dit ondanks het Dalton 
profiel te weinig omdat de methodes die worden gebruikt niet geheel aansluiten op de 
Dalton didactiek.  

Een van de leerkrachten vertelt in deze periode237 over een ervaring waar hij 
verontwaardigd over is. Het betreft een situatie waarin hij de moeder van een leerling die hij 

                                                 
237 ‘Wandelgang gesprek in de periode van implementatiesessies 7 & 8 
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al een half jaar in de klas heeft voor het eerst zag en zij weigerde hem een hand te geven. Dit 
voelt voor hem als respectloos. 
 

6.4.7 Vijfde, zesde, zevende, achtste reflectiebespreking in de 
overdrachtsfase 

 

Implementatievergaderingen 4, 5 en 6 238 en tussentijds overleg met icc Mirjam 239 
Er vinden drie opeenvolgende vergaderingen plaats waarin in het kader van de implementatie 
positieve ervaringen met het lab worden benoemd, eigen wensen met betrekking tot de 
aanpak van ‘dingen die anders kunnen’ besproken en er wordt gezocht naar aansluiting van 
het lab op het bestaande curriculum op school.  

Wat betreft de positieve ervaringen vertelt leerkracht Rico dat de kinderen uit groep 
8 die in de kerngroep van de enclave in het bos hebben gezeten in het kader van zijn 
duurzaamheidsproject Energy Challenge een interview hebben gedaan met een vaak 
geïnterviewde getroffene in het aardbevingsgebied van Groningen. Deze had tegen hem 
gezegd dat de vragen die de kinderen stelden “de beste waren die ze ooit gekregen had.”  

Zijn collega Jeroen zegt in dezelfde vergadering bij deze groep “een sociale omgang 
van hoog niveau” te zien. Hij ervaart als een positief aspect van de sessies in de Schooltuin, 
dat er verwondering wordt opgeroepen als de in zijn ogen ‘stadse kinderen’ in aanraking 
komen met de natuur. Daarnaast vertelt hij dat de kinderen steeds meer ‘landen’, er is een 
vanzelfsprekende rust zichtbaar. Hij stelt dat hij zelf ‘minder op zoek is naar orde’ en 
concludeert dat als er ruimte is, als het niet te veel wordt ingekaderd, dat er andere dingen 
gebeuren.  

In zijn beleving gaat het vormgeven aan de Daltondoelen; zelfstandigheid, 
samenwerken, verantwoordelijkheid en respect hebben voor elkaar, vanzelf en hij geeft aan 
dat het “gezamenlijk praten in een cirkel in het gras” heel anders gaat dan in de klas. Hij zegt 
het kunst-& filosofielab als alternatief voor methode te zien.  

De leerkrachten delen ook ideeën over hoe ze het lab willen vormgeven. Rico ziet 
een projectachtige benadering voor zich waarin niet alles wordt vastgelegd zoals bij andere 
methodes het geval is waarin het “bijna lachwekkend in de tijd wordt gezet.” Ook stelt hij 
voor om principes uit het lab te vertalen naar andere vakken, zoals bijvoorbeeld “het denken 
buiten een goed/fout schema” te gebruiken bij een andere benadering van rekenen. 

Icc Mirjam pleit ervoor om “de eiland-vorm te handhaven”, het lab niet te snel in de 
school te willen implementeren. Voor haar zijn het gezamenlijk overleggen, “het gevoel van 
we doen het samen” van belang. Ook vindt ze, verwijzend naar de ervaring met de 
Geluksymfonie, dat een kunstproject als uitgangspunt voor een sessie een creatievere manier 
is om tot een filosofische dialoog te komen dan een verbale aankondiging van een thema. 
Verder stelt ze voor om als aanvulling op de dialogische overdracht van het kunst-& 
filosofielab een ‘intelligente grabbelton’ te gaan maken waarin we verschillende werkvormen 

                                                 
238 Implementatievergadering 4, 5 en 6 vond plaats op respectievelijk 30-06-2017, 13-09-2017 & 16-11-2017  
239 Tussentijds overleg met icc Mirjam vond plaats op 28-08-2017 
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per thema inbrengen, vanuit een beeldende logica bedacht door een grafisch vormgever. Dit 
zou als inspiratie moeten dienen voor alle betrokken leerkrachten.  

Naar aanleiding van een positieve ervaring met groepsdoorbrekend werken op 
school, waarin kinderen uit groep 6, 7 en 8 in gemengde groepjes meededen aan het kunst-& 
filosofielab en de oudere kinderen de jongere kinderen onder hun hoede namen, wordt 
bediscussieerd of dit niet beter is dan met een aparte groep naar de Schooltuin gaan. Jeroen 
en Rico zien de voordelen, met name omdat er dan voor hen als leerkrachten minder ‘zware’ 
controle nodig is, er is nog steeds veel onrust in de groepen. Toch weegt de meerwaarde van 
de natuurlijke omgeving hier uiteindelijk zwaarder.  
 

  Jeroen: “Je kunt daar prima een vuurtje maken, dat de hele groep  
  er omheen kan zitten (...) je hebt ook verwondering. Normaal heb 
  je kinderen rennend van: ooooh, al gillend als ze een bij zien, nu 
  staan ze met hun neus bovenop een zwerm bijen die zo’n man  
  uit de honingraat haalt.”240 
 

In een tussentijds overleg geeft icc Mirjam aan dat het maken van lesopzetten voor groep 6, 
7 en 8 ingaat tegen wat zij ervaart als kunst-& filosofielab; het moet een avontuur blijven 
waarbij je kunt reageren op wat er speelt. Dit vraagt om een flexibele benadering, “anders 
gaat het plezier weg.” Ze twijfelt dan ook of er een doorlopende leerlijn vanaf groep 6 moet 
komen; ze zou graag varen op wat er in de groep leeft en geen vaste thema’s bedenken.  
 

6.4.8 Zesde en zevende implementatie-actie in de overdrachtsfase 
 

Implementatiesessie 9 241  
De leerkrachten Jeroen en Lars begeleiden vandaag de kinderen van groep 6 in de 
Schooltuin. De kinderen gaan verdeeld in kleinere groepjes zelf in dialoog. Zo heeft Jeroen 
de kinderen ingedeeld in drie tafels waaraan steeds vijf kinderen zitten, zij gaan zelfstandig 
met een paar filosofische vragen bezig. Aan iedere tafel is een kind ‘schrijfkapitein’, hij of zij 
schrijft op wat er in de filosofische dialoog naar voren komt.  

De meeste kinderen lijken erg betrokken en voeren zelf de gesprekken. Jeroen loopt 
langs de tafels en stelt hier en daar een vraag om de dialoog te voeden. Hij daagt de kinderen 
uit door te kennen te geven dat hij zelf het antwoord niet weet: “Weet ik niet, is dat zo?” Een 
van de jongens zegt dat hij hem in de war maakt met zijn vragen. Jeroen lijkt ervan te 
genieten.  

Bij een aantal groepjes gaat dit minder goed, daar wordt veel geschreeuwd en ruzie 
gemaakt en treedt hij af en toe toch op als ‘politieagent’. Soms bemiddelt hij bij kleine 
conflictjes en gaat rustig een gesprek aan met de betrokken jongens. Jeroen en Lars lopen in 
deze sessie aan tegen datgene wat ze eerder al als uitdagend hebben benoemd; dat het in zo’n 
grote groep moeilijker is omdat het proces heftig kan worden verstoord door een paar 

                                                 
240 Uit transcript ‘geanonimiseerde implementatievergadering 5 16-11-2017’ 
241 Implementatiesessie 9 vond plaats op 01-12-2017 
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kinderen die de vrije benadering moeilijk aankunnen en een meer intensieve begeleiding 
nodig hebben. Zij zeggen nogmaals dat deze kinderen een eigen invulling van de dag zouden 
moeten krijgen.  

Wat positief opvalt is dat een van de jongens, waarvan gedacht wordt dat hij niet 
mee kan doen omdat hij geschikt is voor het speciaal onderwijs, actief en met zelfvertrouwen 
meedoet in de filosofische dialoog. De stagière die er deze sessie bij is zegt te zien hoe de 
kinderen hier op een andere manier samenzijn. Ze observeert dat waar in de klas de 
verschillen in cognitieve prestaties steeds aan het licht komen, deze hier niet tellen. 

Ook bij Lars zie ik hoe het stellen van uitdagende open vragen veel reacties 
losmaakt, maar hij blijft zoeken naar een betere afstemming van de duur van de filosofische 
dialoog op de interesse van de kinderen. Hij heeft een eigen aanpak gekozen naar aanleiding 
van de vraagstelling van de dag, wat natuur is en wat niet- natuur is, door de kinderen te 
vragen voorbeelden van beide in de omgeving te zoeken en hen naar aanleiding hiervan 
spelenderwijs te laten filosoferen. Hij laat de kinderen ook middels iPads fotografie 
gebruiken bij het zoeken naar antwoorden op deze vraag; deze opdracht wordt met gejuich 
begroet. 
 

Implementatiesessie 10 242 
Icc Mirjam doet onder protest een korte sessie met groep 7 op school; de kinderen moeten 
tegen haar zin verplicht naar een sportbijeenkomst van de lokale voetbalclub. Ze zet in op de 
eigen verantwoordelijkheid van de kinderen, op zelfsturing, omdat ze er alleen voor staat met 
zo’n dertig kinderen. De kinderen stellen zelf hun groepjes samen, mogen bepalen wie welke 
functie heeft en of er een leider nodig is. Bij de ene helft van de groepjes gaat het prima, 
maar bij de andere helft blijkt het zelf samenstellen niet te werken. In een van deze groepjes 
wordt er alleen geruzied over de vraag wie de baas is en komt geen dialoog op gang. Een van 
de meisjes zegt dat ze het moeilijk vindt als andere kinderen het niet met haar eens zijn en 
een andere mening hebben.  
  Icc Mirjam neemt veel tijd om gesprekken aan te gaan over de conflicten. Hierdoor 
heeft ze minder aandacht voor de wat stillere groepjes waar de dialoog niet op gang komt. In 
een daarvan hebben een aantal meisjes, vriendinnen met dezelfde overtuigingen, zich 
verenigd. Opvallend is dat er hier geen dialoog ontstaat omdat ze op de vraag ‘Wie is de baas 
van je leven’ collectief hetzelfde antwoord geven en dit steeds herhalen. Er is geen ruimte 
voor een ander, of verschuivend perspectief, de kinderen bevragen elkaar niet en laten dit 
ook niet door mij of de leerkracht doen.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
242 Implementatiesessie 10 vond plaats op 08-12-2017 
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6.5  Analyse van de Overdrachtsfase 
 
Onderzoeksvraag 2: Hoe kan een kunst-& 
filosofielab tot een relevante pedagogisch didactische 
ruimte en benadering worden ontwikkeld door te 
leren van de mogelijkheden en vraagstellingen van 
deze schoolpraktijk?  
 

Onderzoeksvraag 3: Hoe kan een kunst-& 
filosofielab mogelijkheden tot reflectie en nieuw 
handelingsrepertoire bieden aan leerkrachten zodat 
een pedagogisch-didactische verandering van hun 
praktijk mogelijk wordt?  

 

 
In de overdrachtsfase ontwikkelden de lijnen die in de overgangsfase waren ingezet zich 
sterker uit. Het lab kreeg een plaats in de schoolpraktijk als workshop en als binnen-schoolse 
enclave. In de analyse van de voorgaande fase in dit hoofdstuk was naar voren gekomen dat 
een overgangsritueel tussen de school en het lab nodig leek te zijn om de leerkrachten de 
verschillende spelregels duidelijker te laten ervaren en 
 om hen te ondersteunen in het aannemen van een andere pedagogische houding.  

Het lab is in de tweede fase concreter gemaakt, er zijn een vijftal vuistregels 
geformuleerd en de componenten van het lab zijn benoemd. De dialoog met de leerkrachten 
werd intensiever en er is actief door hen geprobeerd om op een eigen manier vorm te geven 
aan het lab. Meer dan in de overgangsfase werd uiting gegeven aan de veranderde 
perspectieven op kinderen, op het eigen pedagogische handelen en op de schoolpraktijk. 
 

6.5.1 De binnen-schoolse enclave: kunst, kinderfilosofie en natuur  
 
In de overdrachtsfase werd door de leerkrachten en directeur gekozen om het lab als project 
in de klas te ontwikkelen binnen het schoolgebouw en als een binnen-schoolse enclave in de 
Schooltuin. Van beide varianten werd verondersteld dat er hierdoor ruimte zou komen voor 
meer dialoog tussen leerkrachten en kinderen, vanuit een andere pedagogische relatie, en dat 
de kinderen mogelijkheden voor een andere manier van denken, ervaren en handelen zouden 
krijgen. Het was opmerkelijk dat de optie van de binnen-schoolse enclave door de betrokken 
leerkrachten meteen werd omarmd als belangrijke toevoeging op het curriculum. Zo pleitte 
icc Mirjam voor het in stand houden van een ‘eiland’ binnen de school en nam de directeur 
zelf het initiatief om de enclave in de Schooltuin te situeren. 
 

Argumenten voor de binnen-schoolse enclave 
Van de verschillende redenen die de leerkrachten en de directeur aanvoerden voor een 
binnen-schoolse enclave was er een het gebrek aan tijd en rust in de dagelijkse schoolpraktijk. 
Dit vormde eerder ook de aanleiding voor het besluit om tijdelijk weg te gaan uit de school. 
Omdat we in de overdrachtsfase weer in de school zaten was duidelijk waarneembaar hoe dit 
te maken had met de stress veroorzakende Citotoets en de hiermee samenhangende dreiging 
om als zwakke school bestempeld te wordenen met de dagelijkse opgave om met de 
verschillende, soms zware, problematieken die in de achtergrond van een aantal kinderen 
speelden om te gaan. Hoe moeilijk het was voor leerkrachten om in deze ‘storm’ ruimte voor 
rustige beschouwing en voor verandering te brengen kwam hier helder aan het licht.  
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Een andere reden die de leerkrachten en de directeur aanvoerden om voor de 
binnen-schoolse enclave te kiezen kwam voort uit hun eerdere waarneming dat de natuurlijke 
omgeving een positieve invloed had op de kinderen. Als voorbeeld hiervan werd de manier 
waarop de kinderen uit de kerngroep van de enclave in het bos met elkaar omgingen 
genoemd, waarvan leerkracht Jeroen stelde, dat zij een “sociale omgang van hoog niveau”243 
hadden. Dit zag hij weer tijdens de eerste sessies van de binnen-schoolse enclave in de 
Schooltuin, waar in de onderlinge gesprekken die de kinderen hadden volgens hem veel 
gebeurde. Leerkracht Lars was het hiermee eens en zag dit hier terug in de manier waarop 
kinderen hun eigen conflicten oplosten.  

De uitspraak van leerkracht Jeroen, “Dit is leven, praktijk, hier doen we het”244 
onderstreepte dat hij de aard van de sociale omgang tussen kinderen in verband bracht met 
de sterke invloed van de natuurlijke omgeving. Hierin herken ik de uitspraak van de 
activiteitenbegeleider uit de buitenschoolse enclave, dat het samen bij een vuurtje zitten een 
manier van samenzijn betekent “gewoon in de praktijk van het leven”.245 Het betrof hier een 
zintuigelijk beleefd samenzijn wat ook plaatsvond bij het samen broodjes bakken en samen 
eten; dit zou nu overgenomen worden in de binnen-schoolse enclave. 

Nog een andere reden waarom de natuurlijke omgeving een argument bleek te zijn 
voor het opzetten van een binnen-schoolse enclave was dat deze een rol speelde bij het zich 

kunnen verwonderen van, zoals leerkracht Jeroen het stelde, de “stadse kinderen.”246 Hij zag 
dat het moeilijk was om “het hokjesdenken te doorbreken als je altijd in een hok zit” en 
observeerde dat dit in de natuur wel lukte, hier zag hij “scharrelkinderen.”247  

 Op basis van deze ervaringen en waarnemingen vind ik bevestiging voor de eerder 
waargenomen uitwerking die de drieslag kunst, kinderfilosofie en natuur kunnen hebben. 
Voor alle drie geldt dat ze ieder op een andere manier een aanzet kunnen geven tot een 
interruptie van onze habit of mind, ons gewoonte-denken, ervaren en handelen, waarbij we ‘in 
het nu’ worden gezet en openstaan voor wat zich voordoet. Dit biedt ruimte voor 
verwondering (zie Verhoeven, 1967); gedurende een ogenblik kunnen de ander en het andere 
met veel aandacht en zonder begrip worden beschouwd.  

Ik zie een verschil tussen de manier waarop dit kan uitwerken onder invloed van 
kunst en kinderfilosofie enerzijds, met name door de silly assignments en verwarrende vragen, 
en door een natuurervaring anderzijds. Waar bij kunst en kinderfilosofie sprake is van een 
zekere dialogische meerstemmigheid lijkt de natuur eerder sprakeloos te maken door haar 
onbevattelijkheid. De eerste twee betreffen menselijke constructies van gedachten, 
ervaringen en handelingen, de natuur is. Door deze drie elementen in de enclave te 
combineren plaatsen we de kinderen als het ware op het kruispunt van verschillende 
manieren van zijn in de wereld, vereenvoudigd aan te duiden als tussen de menselijke 
‘scheppende wereld’ en de natuurlijke ‘geschapen wereld’.  

                                                 
243 Uitspraak in Implementatievergadering 4 (30-06-2017) 
244 Implementatiesessie 7 (31-03-2017) 
245 Gesprek met activiteitenbegeleider in reflectie op veldexperiment 27 (28-10-2016) 
246 Implementatievergadering 4 (30-06-2017) 
247 Gesprek met leerkracht Jeroen tijdens Implementatiesessie 7 (31-03-2017) 
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Nog een andere reden om voor een binnen-schoolse enclave te kiezen was de 
kwaliteit ervan als ‘andere plek’. De aanname was dat het voor de leerkrachten makkelijker 
zou zijn om hier een andere pedagogische houding aan te nemen. Dit bleek in de 
overdrachtsfase een uitdaging omdat de groepen groot waren en veel van de bestaande 
groepsdynamiek van school werd meegenomen naar de enclave. 
 

Vuistregels en Agency 
Het eerder genomen besluit om het kunst-& filosofielab als een set van principes en 
vuistregels over te gaan dragen was ingegeven door de wens om ruimte te geven aan de 
agency van de leerkrachten; hun op eigen inzicht, (ervarings-) kennis, interesses en creativiteit 
gebaseerde denken en handelen.  

Deze manier van overdracht bleek voor mij als participatief onderzoeker niet 
makkelijk. Het betekende een implementatieproces met een oncontroleerbare, onzekere 
uitkomst. In de overdrachtsfase bleek de conversatieruimte dan ook weer erg belangrijk als 
voorwaarde voor het actieonderzoek en om een proces van wederzijdse beïnvloeding 
mogelijk te maken (zie Friedman, 2014). 

De agency van de leerkrachten uitte zich in het actief meedenken over de 
implementatie. Hierbij werden door hen ideeën naar voren gebracht om het lab te laten 
aansluiten bij bestaande onderdelen van het curriculum, om bepaalde spelregels van het lab 
zoals geen goed/fout beoordeling door te vertalen naar andere vakken of om de didactische 
sequentie opdracht-spelen-opdracht te gebruiken bij taal of rekenen.248 

In deze fase ontstond meer inzicht in de meervoudige waarde van de agency van de 
leerkrachten. 
Deze bleek van belang omdat er door de gewenste subject-subject relatie met de kinderen en 
vanwege het proces-gerichte karakter van het lab een appèl op de leerkrachten werd gedaan 
om hun creativiteit en hun brede arsenaal aan op praktische wijsheid gebaseerde denken en 
handelen in te zetten.  

Daarnaast bleek het aanspreken van de agency van leerkrachten de geëigende manier 
om vorm te geven aan de implementatie in de schoolpraktijk, omdat zij als het ware de 
verandering op de werkvloer konden ‘belichamen’. De leerkrachten hadden de sociale 
structuur die de school is als het ware geïnternaliseerd en bekrachtigden deze als zodanig 
steeds opnieuw in hun denken en handelen. Bij Friedman wordt dit veldtheoretisch 
geformuleerd: hij beschouwt de school als een sociaal veld waarbinnen sociale structuren en 
individuele ‘bewustzijnen’ elkaar wederzijds vormgeven (zie Friedman, 2011). Met dit voor 
ogen kan ik de dynamische relatie tussen school en leerkrachten als volgt onderscheiden; 
iedere leerkracht kan door een verandering van zijn relatieve positie ten opzichte van de 
verschillende betrokkenen in het veld zorgen voor een andere configuratie en zo bijdragen 
aan het veranderingsproces. 

Het ruimte geven aan de agency van leerkrachten bleek ook belangrijk omdat uit 
meerdere van hun uitspraken naar voren kwam dat het werken binnen bestaande methodes 
hun gevoel van professionele eigenwaarde en plezier hadden aangetast en ook druk 

                                                 
248 Implementatiesessie 3 (30-06-2017) 
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veroorzaakten. Een van hen vergeleek zijn eigen rol binnen een bepaalde methode met die 
van “een ‘nieuwslezer”249, een ander gaf aan dat er door de methodes teveel zou worden 
vastgelegd en dat deze “…lachwekkend in de tijd worden gezet.”250 Deze uitspraken wijzen 
op een teveel aan ‘vaste grip’ in de schoolpraktijk. Het werd hier duidelijk dat de 
resultaatgerichtheid die aan de basis ligt van de beslissing om met methodes te werken een 
belangrijke oorzaak is van de druk die deze leerkrachten ervoeren.  

Het in plaats hiervan werken met vuistregels bood ruimte voor de leerkrachten om 
procesgericht hun eigen manier van doen te vinden, verschillende accenten te leggen en hun 
creativiteit aan te spreken. Zo wist leerkracht Rico nog meer dan in de overgangsfase een 
pedagogische houding te vinden waarin het sturende werd losgelaten en er veel ruimte voor 
initiatief van kinderen ontstond. Hij kwam meermalen samen met hen in een flow waarbij zij 
de tijd vergaten, dit betekende dat hij op die momenten het plezier van zijn professie 
terugvond.  
 

Een andere druk bij de implemenatie van het lab 
Hiermee is niet gezegd dat de leerkrachten geen druk meer ervoeren. Dat zij vanuit een 
intrinsieke motivatie zelf konden vormgeven aan een verdere, tentatieve ontwikkeling van 
het lab leek een goede manier te zijn om de druk van de resultaatgerichtheid van hen weg te 
nemen. Maar het bleek dat er een ander soort druk voor in de plaats kwam.  

Zij hadden de vrijheid om een eigen vertaling te maken van de buitenschoolse 
enclave naar die in de schoolpraktijk; dit betekende dat de opgave bij hen lag om het kunst-& 
filosofielab binnen de weerbarstige, dagelijkse realiteit van de school vorm te geven, wat 
Fullan noemt “…de druk om onmiddellijk te reageren, om concreet te zijn en om zich aan te 
passen aan steeds veranderende condities” (Fullan, 2007: p.24). In deze dagelijkse ‘storm’ 
bleek het moeilijk om rust en ruimte te vinden voor een veranderingsproces waarin 
leerkrachten hun eigen bestaande overtuigingen en gewoontes ook nog eens in frage konden 
stellen, wat bij Fullan een proces van herculturering wordt genoemd. 

Er was nog een andere reden waardoor er een nieuwe druk ontstond; door het niet 
bieden van een methode met een set aanwijzingen werd er weinig houvast gegeven aan de 
leerkrachten terwijl hun vaardigheden op het gebied van kunst en kinderfilosofie nog 
nauwelijks ontwikkeld waren. Door icc Mirjam werd met name de moeilijkheid ervaren om 
de kunstbenadering van het lab over te dragen aan de leerkrachten, omdat kennis, ervaring 
en vaardigheden op dit gebied nog misten.  

Dat een van de betrokken leerkrachten op een open manier uiting gaf aan de 
onzekerheid die hij hierdoor ervoer bood mogelijkheden voor ontwikkeling. Hij was 
zoekende naar een nieuwe vorm die bij hem paste maar had het gevoel dat hij in lucht greep. 
In dialoog met een andere leerkracht kwam hij tot het besef dat hij de ruimte die hij kreeg 
niet gebruikte om verdieping te zoeken, maar probeerde terug te grijpen naar een strakkere 
structuur met meer geleidde opdrachten zoals hij gewend was te doen.251  

                                                 
249 Implementatievergadering 1 (13-01-2017) 
250 Implementatievergadering 3 (30-06-2017)  
251 Uit: Implementatiesessie 7 (31-03-2017) 
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Voor alle leerkrachten bleek het moeilijker om zonder de heldere, disciplinerende 
kracht van een methode de kinderen te begeleiden. De relatieve vrijheid en ongerichtheid 
van de vuistregels maakten dat zaken als groepsgrootte, klasse-dynamiek en passend 
onderwijs een grotere rol gingen spelen. Dit zorgde soms voor conflicten tussen kinderen en 
voor situaties waarin destructief werd gereageerd, met name door kinderen die deze vrijere 
benadering met te weinig individuele begeleiding moeilijk vonden. In deze situatie was een 
bezetting van twee leerkrachten op een volledige klas van 30 kinderen niet voldoende. 

Ondanks deze uitdagingen en de waarneming dat er een andere vorm van druk 
ontstond door de ruimte die aan de agency van leerkrachten werd gegeven, denk ik dat het 
nodig is geweest om hen deze ervaring te geven. Op deze manier konden zij een beeld 
krijgen van de ruimte die kan ontstaan door de reikwijdte van hun eigen handelen en wat dit 
van hen vraagt. 

 

Veranderende perspectieven 
In de implementatiefase keken de leerkrachten weer op een andere manier naar de kinderen 
en naar hun eigen pedagogisch didactische handelen. Wat dit laatste betreft waren de 
uitdagingen en obstakels die in de vorige paragraaf zijn genoemd en die soms leidden tot 
onzekerheid of tot de ervaren moeite met het loslaten van het geven van sturing, aanleiding 
tot een kritische reflectie. Hiermee onstond een ander perspectief op hun eigen professionele 
denken en handelen in relatie tot de schoolpraktijk. 
 Wat betreft het perspectief op de kinderen was ook weer een verandering 
waarneembaar. Zoals eerder al naar voren was gekomen gingen leerkrachten in het lab hier 
weer zodanig anders kijken naar enkele van de betrokken kinderen dat zij niet-geziene 
hoedanigheden in hen onderkenden. Dit veranderende perspectief heb ik eerder in navolging 
van Friedman aangeduid als een vorm van reframing; waarbij door nieuwe interpretaties te 
geven aan dezelfde set van feiten een situatie op een nieuwe manier wordt bekeken (zie 
Friedman, 2011). Dit is hier meerdere keren als een ‘natuurlijk optredend verschijnsel’ 
voorgekomen. 

Een voorbeeld hiervan betrof in deze fase de herhaalde verbazing bij de leerkrachten 
om de verwondering die ze zagen bij de kinderen in de binnen-schoolse enclave. Andere 
voorbeelden van deze verbazing betroffen de uitspraken van de kinderen; de antwoorden die 
zij gaven of ‘de goede vragen die ze stelden’. Het feit dat de kinderen hun eigen conflicten 
onderling oplosten wekte naast verbazing ook enthousiasme; leerkracht Lars noemde dit in 
zijn reflectie op een sessie “het beste stukje van de dag.”252 In de taal die in dit onderzoek is 
ontwikkeld, zou je deze ervaringen van de leerkrachten als een ontmoeting met de 
authentieke, creatieve en verantwoordelijke stemmen van kinderen kunnen omschrijven. In 
lijn hiermee zou je kunnen stellen dat het veranderende perspectief ruimte heeft gegeven aan 
een sterkere subject-subject verhouding tussen deze leerkrachten en kinderen. 

Een van de belangrijkste perspectiefverschuivingen in het onderzoeksproject was 
wat mij betreft de observatie van de leerkrachten en de directeur, dat de verschillen tussen de 
kinderen die cognitief hoog- dan wel lager- presteerden op school in het lab daadwerkelijk 

                                                 
252 In Implementatievergadering 3 (30-06-2017)  
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niet van belang zijn. Met name het feit dat de kinderen hun eigen ervaring als uitgangspunt 
mochten nemen speelde hier een grote rol in. Dit werd door bijna alle leerkrachten die 
betrokken waren in het onderzoeksproject waargenomen. In de overdrachtsfase werd dit 
meermalen benoemd, zoals bijvoorbeeld door leerkracht Jeroen en zijn Lio stagière, die 
tijdens een van de sessies in de Schooltuin zagen dat een jongen die in afwachting was van 
zijn overplaatsing naar het Speciaal onderwijs onbevangen in dialoog ging met een andere 
jongen die op school als cognitief zeer sterk werd beschouwd. Beide jongens brachten op 
gelijkwaardige wijze hun eigen gedachten onder woorden.253  

Dat er plaats bleek te zijn voor kinderen van verschillende geaardheden in het lab 
werd door icc Mirjam vanuit een ander perspectief bekeken; als een verschil tussen kinderen 
die graag beschouwen en kinderen die graag handelen. Tijdens een van de sessies van de 
binnen-schoolse enclave had ze geobserveerd dat ‘denkers’ en ‘doeners’ beide aan bod 
konden komen. De aanduiding ‘denkers’ staat hier overigens niet gelijk aan ‘cognitief slimme’ 
kinderen, het gaat hier om het plezier van het eigen denken.254 

Tenslotte is er nog een andere manier waarop sprake was van een verschuivend 
perspectief. Dit betrof dat de waarde van de meerstemmige dialoog in de schoolpraktijk door 
de leerkrachten werd erkend. Een belangrijk aandachtspunt bleek tijdens de laatstgenoemde 
Implementatiesessie255 met icc Mirjam te zijn, dat notie moet worden genomen van 
diversiteit bij de indeling in groepjes. In de taal van dit onderzoek: waar de kinderen in een 
groep met een sociaal-gedisciplineerde stem spreken vanwege het delen van eenzelfde 
achtergrond of van een aantal zelfde, sterke overtuigingen, wordt het voeren van een dialoog 
erg bemoeilijkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
253 In Implementatiesessie 9 (01-12-2017) 
254 Implementatiesessie 8 (19-05-2017) 
255 Implementatiesessie 10 (08-12-2017) 
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Hoofdstuk 7: 
 

Conclusies, discussie en verder onderzoek 
 
Dit actieonderzoek betreft een langdurend proces waarvan het einde moeilijk te bepalen is. 
Het richt zich op een complexe en vaak grillige schoolpraktijk en op een zich over langere 
tijd ontvouwende ontwikkeling en verandering. In dit onderzoek heeft een doorgaande actie-
reflectiecyclus plaatsgevonden waarin theorie en praktijk steeds ten opzichte van elkaar zijn 
gezet. Op basis van de deelanalyses in de voorgaande hoofdstukken formuleer ik in dit 
laatste hoofdstuk een aantal conclusies, ik zoom uit en neem een totaalbeeld in ogenschouw. 
De onderliggende vraag hoe de ontwikkeling van een kunst- & filosofielab in de 
schoolpraktijk van KDS Bisschop Bekkers bij zou kunnen dragen aan het herstellen van de 
verstoorde balans tussen vaste grip en vrije handeling in hun onderwijs vormde de 
grondtoon van dit project.  

Door te kiezen voor actieonderzoek is het zoeken naar het herstellen van deze balans 
een gezamenlijke ontdekkingsreis van mij, als participatief onderzoeker, en de school 
geworden. Wij deelden de aanname dat ruimte voor de vrije handeling in het onderwijs van 
belang is, omdat kinderen moeten worden voorbereid op het leven in een grotendeels 
oncontroleerbare en complexe, ‘meerstemmige’ wereld. De door Dalton geïnspireerde 
pedagogische opdracht, ‘de mens zonder vrees’, die de school zich stelt heeft in dit 
onderzoek een specifieke uitwerking gekregen. Het gaat hier om wat ik noem: de vrije, 
moedige mens die zich samen met anderen verhoudt tot het onbeantwoordbare, het 
onvoorziene en het ongerijmde in de wereld.    

Er zijn aanwijzingen gevonden dat het kunst-& filosofielab zoals dat gezamenlijk met de 
school ontwikkeld is, een bijdrage kan leveren aan deze specifieke opdracht. De situatie van 
deze school, de kramp waarin zij zich bevindt en de uitdaging om zich te verhouden tot een 
meerstemmige wereld, kan als exemplarisch worden beschouwd en in die zin kunnen de 
bevindingen van belang zijn voor andere scholen in het onderwijsveld in Nederland. 

Aan het begin van het proces was door het team van de school en mij als onderzoeker 
geconstateerd dat het waarneembaar is dat het onderwijs op deze school door systeemdruk 
en de maatschappelijke problematiek in de wijk te veel op vaste grip gericht is geworden, op 
kwalificatie en socialisatie. Deze situatie en de effecten ervan zoals een zekere ‘verstomming’ 
van kinderen en leerkrachten hebben zich gedurende het proces steeds duidelijker 
afgetekend.  

Ik ben vertrokken vanuit de veronderstelling dat Biesta’s concept van subjectificatie, als 
opvatting van persoonsvorming waarin ruimte wordt gegeven aan de vrije handeling, bij 
uitstek geschikt zou kunnen zijn om bij te dragen aan het herstellen van de verstoorde 
balans. In verband hiermee is gekeken of er iets bestaat als een eigen, vrije stem die een 
bepaalde, wereldgerichte kwaliteit heeft. Ik ben het begrip subjectificatie gaan beschouwen 
als een spookdeeltje waarvan alleen de sporen traceerbaar zijn.    
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Om dit abstracte begrip waarneembaar te maken heb ik als sporen drie vrije stemmen 
onderscheiden. Deze stemmen, die ik aanduid als de authentieke, creatieve en 
verantwoordelijke stem, beschouw ik als manieren waarop een subject vanuit een vrije 
wilsbeweging het nieuwe in de wereld brengt en de eigen verantwoordelijkheid opneemt ten 
aanzien van de ander en het andere. Hiermee heb ik een taal ontwikkeld om verschillende 
kwaliteiten van het verschijnen van kinderen in de wereld te benoemen.  

Wanneer deze stemmen herkend worden door leerkrachten kan er op tentatieve wijze 
ruimte en mogelijkheden voor worden gegeven, waardoor subjectificatie een plek kan krijgen 
in het onderwijs. Zij kunnen deze taal dan gebruiken om op een andere manier te kijken naar 
dat waarmee leerlingen uit eigen beweging komen, dit anders te waarderen en er anders mee 
om- en op in te gaan dan ze gewend zijn te doen in hun praktijk.  

Op basis van de bevindingen in het onderzoeks-en ontwikkelproces trek ik een aantal 
conclusies die ik relateer aan de drie onderzoeksvragen die eerder in de deelanalyses 
beantwoord zijn. Ik zal eerst ingaan op bevindingen die in relatie staan tot de vraag of een 
kunst-& filosofielab zoals dat in de praktijk van deze school is gezet de kinderen in staat 
heeft gesteld om in polyfonie hun vrije stemmen te vinden, en zo heeft bijdragen aan 
subjectificatie. 

Daarnaast formuleer ik een aantal conclusies in relatie tot de twee andere 
onderzoeksvragen. Het gaat hier om de vragen hoe het lab pedagogisch didactisch relevant 
heeft kunnen worden door te leren van de schoolpraktijk en hoe het lab mogelijkheden tot 
reflectie en nieuw handelingsrepertoire heeft kunnen bieden voor de school zodat 
verandering in deze praktijk mogelijk werd. Deze twee vragen bekijk ik in samenhang, 
waarbij ik met name inga op de krachtige werking van de enclave-vorm. Hierna belicht ik 
enkele specifieke bevindingen die betrekking hebben op de methodologie van 
actieonderzoek. Na de conclusies plaats ik een aantal kritische kanttekeningen en doe 
aanbevelingen voor verder onderzoek.  

 
 

7.1 Polyfonische dialoog van vrije stemmen en subjectificatie 

 
In de taal die in dit onderzoeks-en ontwikkelproject is gevormd, gebruik ik het begrip 
polyfonie om een koor van vrije stemmen aan te duiden en de notie ‘polyfonische dialoog’ 
om aan te geven dat deze polyfonie in dialoog wordt gebracht, intern en met anderen. Dit 
laatste zou betekenen dat de kinderen middels en tijdens hun spreken en handelen uitdrukking 
kunnen geven aan verschillende houdingen en posities ten aanzien van de wereld om hen 
heen. Op deze manier zouden zij die van zichzelf en die van de anderen kunnen 
onderkennen en bevragen. Het is gebleken dat het mogelijk was om het begrip pluraliteit dat 
in verband staat met subjectificatie zo ervaarbaar te maken.  

In de veldexperimenten zijn veel voorbeelden gevonden van de manier waarop deze 
polyfonie werd opgeroepen door de inzet van kunst en kinderfilosofie in het lab en door de 
situering in een natuurlijke omgeving. Door de diversiteit aan invalshoeken die hierdoor in 
het spel werden gebracht, zoals verbale, beeldende, fysieke en zintuigelijke invalshoeken, 
ontvouwde zich voor kinderen een verscheidenheid aan mogelijkheden om uiting te geven 



221 

 

aan de vrije handeling. Er kwam zo zicht op hun vaak onbekende kwaliteiten, dat wil zeggen, 
op hun onderscheidende manieren van denken, ervaren en handelen. Het ging om 
onvergelijkbare verschillen tussen kinderen, waarin geen ‘beter’ of slechter’ kon worden 
aangegeven. Er was dan ook geen sprake van een cognitieve rangorde zoals die op school 
wordt onderkend. In het kunst-& filosofielab viel het verschil tussen ‘slim’ en ‘dom’ geachte 
kinderen weg. Op deze manier is pluraliteit waardevol gemaakt.  

Vanwege het belang van wereldgerichtheid bij subjectificatie is dit maar de helft van 
het verhaal. De belangrijke andere helft betreft het ontvankelijk zijn voor - en interesse 
hebben in - de ander en voor het andere. Dit kan als voorwaardelijk worden beschouwd voor 
een polyfonische dialoog van vrije stemmen. Het is niet vanzelfsprekend dat kinderen in 
eerste instantie naar elkaar willen luisteren en elkaar willen verstaan. Als hier geen aandacht 
voor wordt gevraagd, kan een polyfonie een kakofonie worden.  
 

7.1.1 De authentieke stem en subjectificatie 
 
Ik heb eerder betoogd dat de authentieke stem niet op dezelfde wijze als wereldgericht kan 
worden beschouwd als de creatieve en de verantwoordelijke stem, omdat in de authentieke 
stem de bewuste wilsbeweging mist. Deze stem, die ik als vrij, spontaan en ruw heb 
omschreven, bleek vaker een ontregelende uitwerking te hebben en bewogen reacties op te 
roepen die konden leiden tot een levendige dialoog. De ‘groeps-monoloog’ waarin kinderen 
elkaar dwingen om met een sociaal wenselijke- of gedisciplineerde stem te spreken kon 
hiermee worden doorbroken.  

In de filosofische dialoog gebeurde dit op expliciete wijze, het spreken vanuit de 
eigen ervaring en het uiten van de eigen ideeën en gedachten waren hier uitgangspunten. 
Kinderen werden aangemoedigd om zich in de dialoog uit te spreken en om perspectieven 
die als sociaal onwenselijk worden beschouwd naar voren te durven brengen. In de tijd en 
aandacht die hieraan werd gegeven lag ook de uitnodiging besloten om ontvankelijk te zijn 
voor elkaars afwijkende perspectieven. Waar kinderen op deze manier gehoor gaven aan het 
appèl op hun authentieke stem namen zij, wil ik betogen, vanuit een moedige en kwetsbare 
houding hun subject-zijn op. Hiermee werd bovendien ruimte gemaakt voor de andere twee 
vrije stemmen. 

Door kinderen uit te nodigen om zich ook jegens de volwassenen vrij uit te spreken 
en uit te drukken en hen deelgenoot te maken van een aantal beslissingen in het lab werd 
geïmpliceerd dat zij door de begeleiders als gelijke werden beschouwd. De ervaringen in dit 
onderzoek onderstrepen dat dit serieus moet worden genomen. Het moet niet gaan om een 
symbolische gelijkheid, om een ‘halve daad’. Toen kinderen gevolg gaven aan deze 
uitnodiging, waarin ruimte werd gegeven aan hun authentieke stem, maar er vervolgens door 
de begeleiders geen gewicht aan werd gegeven, was het begrijpelijk dat ze ‘in opstand’ 
kwamen. Hier gebeurde het beste wat had kunnen gebeuren; in hun weerstand tegen nieuwe 
kinderen bij het afscheid van de enclave eisten de kinderen uit de kerngroep hun subject-zijn 
als het ware op.  

Het is precies hier dat je zou kunnen spreken van het ‘kartelige’, ongemakkelijke wat 
altijd als mogelijkheid aanwezig is bij subjectificatie. Dit voorbeeld laat zien hoe makkelijk de 
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authentieke stem kan worden misbegrepen en gezien kan worden als negatief afwijzend of 
anderen uitsluitend, terwijl het zou kunnen gaan om het omarmen van iets wat waardevol 
wordt gevonden. Een minder gelukkige maar zeker voorstelbare uitkomst was geweest dat 
het zou hebben bijgedragen aan de verstomming van kinderen, terwijl het wegnemen van 
hun eigen stem het probleem is waar het allemaal om begonnen was.  
 

7.1.2 De creatieve stem en subjectificatie 
 
De creatieve stem, zoals die in de filosofische dialoog en in de oefeningen naar voren is 
gekomen heb ik eerder verbonden met het ‘als vrije actor het nieuwe in de wereld brengen’ 
en daarmee aan een specifieke manier van het opnemen van het subject-zijn. Met name de 
silly assignments, de beeldende experimenten en de korte schetsmatige tekenopdrachten tijdens 
het filosoferen leken kinderen in een positie te zetten waarin ze zich actief konden 
verhouden tot het nieuwe. Kwalificaties als mooi en lelijk, gelukt en mislukt speelden hierin 
geen rol; alle opdrachten waren gericht op ontdekken en verwonderen. Centraal stond hoe 
de kinderen zich hier door middel van een bepaald repertoire uit het domein van de kunst 
konden verhouden tot de ander en het andere. 

De silly assignments waren licht ontregelende oefeningen die in eerste instantie vaak 
een reactie opriepen van verwarring, weerstand of opwinding. Kinderen werden uitgedaagd 
om het ongerijmde te ontdekken en zich hiertoe te verhouden op een ontspannen, open 
manier. In de beeldende experimenten ging het vooral om het tentatieve, meer 
ongecontroleerde verkennen van een hun onbekende beeldtaal. Met name voor kinderen die 
zich verbaal niet makkelijk uitten en die zichzelf niet ‘tekenvaardig’ vonden bleken deze 
experimenten goed te werken als manier om ontspannen en zonder zelf-oordeel te 
communiceren over wat hen bezighield. Sommige van deze experimenten, zoals bijvoorbeeld 
abstract schilderen op basis van een poëtische zin, bleken op een onnadrukkelijke manier 
verbonden te kunnen worden met het filosoferen. De creatieve handeling, beschouwing van 
het beeld en filosofische dialoog vielen hier op een vloeiende manier samen.  

Ditzelfde geldt voor de korte schetsmatige tekenopdrachten die tijdens de 
filosofische dialoog werden ingezet. Voor kinderen die moeite hadden met taal en met 
tekenen betekenden de snelle schetsen een bijna terloopse manier van communiceren. 
Bovendien werden door deze beeldende toevoeging aan de dialoog de gedachten en ideeën 
die werden geuit verrijkt met andere, soms onverwachte of dwarse benaderingen.  

Omdat in de creatieve oefeningen een zintuigelijke benadering werd gezocht, met 
name het aanspreken van de tastzin, het zicht en het gehoor, is het van belang gebleken om 
veel verschillende materialen aan te bieden en om de natuurlijke omgeving als bron van 
inspiratie te nemen. Dit laatste bleek een mooie opgave in zich te dragen. Waar geprobeerd 
werd om in dialoog te gaan met de natuur scheen er in eerste instantie moeilijk een gedeelde 
taal te vinden te zijn. Door het aanspreken van de verbeeldingskracht en het 
voorstellingsvermogen werden manieren gezocht om vorm te geven aan deze dialoog, maar 
het bleef meestal een monoloog. Een andere invalshoek, waarin tijd werd genomen voor een 
‘basale’ zintuigelijke ontmoeting door middel van kijken, voelen, ruiken en luisteren leek een 
verdiepende aanvulling op de creatieve benadering te zijn. 
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Door de creatieve stem op deze manieren te verkennen en zowel ruimte als 
mogelijkheden te bieden voor het verschijnen ervan, konden kinderen kennismaken met hoe 
het is om vanuit een vrije, scheppende beweging als subject in dialoog met de wereld te zijn. 
Hierdoor konden zij ontdekken wat er door het nieuwe in de wereld te brengen werd 
opgeroepen in henzelf en in de anderen. Door de korte actie-reflectiecycli in de creatieve 
opdrachten en oefeningen en de ‘buiteling’ van perspectieven en benaderingen daarin was er 
vaak sprake van een dynamische lus tussen de naar buiten gerichte en de naar binnen 
gerichte dialoog. Door deze specifieke manier van in en met de wereld zijn te ervaren is de 
mogelijkheid ontstaan voor de betrokken kinderen om deze tweezijdige dialoog voort te 
zetten in hun dagelijkse leven. 

 

7.1.3 De verantwoordelijke stem en subjectificatie 
 
In de educatieve setting van het lab is een van de stemkwaliteiten die ik in verband breng met 
subjectificatie geduid in termen van verantwoordelijkheid. Het gaat hier om wat ik 
aanspreekbaarheid noem, in de zin van het ontvankelijk zijn voor het appèl wat de ander en 
het andere op ons doen en het daarnaar handelen. Hier is op verschillende manieren naar 
gekeken. Ik heb eerder overwogen of er een verband kan worden gelegd tussen de 
verantwoordelijke stem en Biesta’s uniciteit-als-onvervangbaarheid, een van de noties die 
horen bij subjectificatie. Hij betoogt dat deze vorm van uniciteit aan de orde is in situaties 
waarin het van belang is dat je uniek bent. Dit wordt geïllustreerd door een situatie te schetsen 
waarin er een appèl op jou wordt gedaan door de ander of door iets anders.    
 Biesta maakt hier niet letterlijk de koppeling naar verantwoordelijkheid, maar in dit 
onderzoek heb ik wel een mogelijkheid gevonden om dit te doen en dat zit precies in de 
ervaring van het aangesproken worden door de ander. Op deze manier is de 
verantwoordelijke stem op een aantal momenten in het onderzoeksproces als zodanig 
herkend. Meestal was er dan sprake van een impliciet appèl waar kinderen zich ontvankelijk 
voor toonden.  

Dit is waargenomen in situaties waarin een van de kinderen zich binnen de groep 
onzeker of verlegen toonde en andere kinderen het op zich namen om hem of haar aan te 
moedigen of te ondersteunen. Dit leek dan te worden opgeroepen of versterkt door de 
educatieve situatie, zoals het in dialoog zijn met elkaar of het samen bezig zijn met creatieve 
opdrachten. Ik wil stellen dat de kinderen die hiervoor gevoelig waren op deze momenten 
hun eigen verantwoordelijkheid als subject opnamen. 

Er is nog een andere manier om hiernaar te kijken, die ik in hoofdstuk 2 ook als 
mogelijkheid benoemd heb. Biesta zet zoals ik daar beschreef, bovengenoemde vorm van 
uniciteit tegenover uniciteit-als-verschil. Dit laatste noemt hij een vorm van uniciteit die 
gebaseerd is op een instrumentele relatie met de ander, waarin we de ander gebruiken om de 
eigen identiteit te markeren. Deze vorm van uniciteit ben ik door de ervaringen in het 
onderzoek zelf op gaan vatten als een positieve waarde in relatie tot de verantwoordelijke 
stem.      

Met name in de filosofische dialoog ben ik de ervaring van deze vorm van uniciteit 
vaker tegengekomen als iets wat vooraf lijkt te gaan aan het nemen van verantwoordelijkheid. 
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In de dialoog zagen we dan een zich bewust zijn van uniciteit-als-verschil ontstaan, op 
momenten waarin kinderen interesse opvatten voor de ‘unieke’ perspectieven van andere 
kinderen en waar zij aangaven het belang van de verschillen tussen hen te zien.256 Dit was 
weliswaar dan niet op een directe manier verbonden met het opnemen van 
verantwoordelijkheid, maar opende wel de mogelijkheid hiertoe omdat kinderen zelf letterlijk 
benoemden te vinden dat verschillen tussen hen niet hoefden te worden opgelost en dat deze 
zelfs werden gewaardeerd. Je zou kunnen stellen dat het positief kijken naar de ander in zijn 
of haar anderszijn betekent dat kinderen elkaar zien en ontvankelijk zijn voor elkaar. Dit legt, 
wil ik betogen, de basis voor een bewuste subject-subject verstandhouding. 

Het nemen van verantwoordelijkheid in de zin van het aanspreekbaar zijn is in dit 
onderzoek nog op een andere manier naar voren gekomen. Het gaat hier niet om de 
ontvankelijkheid voor de ander en het ten behoeve van deze te handelen, maar om het 
vrijwillig, samen met anderen op zich nemen van een taak in de groep en het dragen van de 
consequenties hiervan. Een mooi voorbeeld hiervan is dat kinderen zelfstandig workshops 
hebben geleid waarin andere kinderen dan wel een aantal volwassenen deelnemers waren en 
zij zich zonder hulp van de begeleiders van het lab-team moesten zien te redden met hoe dit 
zich ontwikkelde.  

De eigen manier waarop zij hieraan vormgaven kan worden toegewezen aan de 
creatieve stem, maar het staan voor de verwerkelijking ervan wijst op de verantwoordelijke 
stem. De reden kan zijn dat hier ruimte werd gegeven aan de ‘echte’ verantwoordelijkheid 
van kinderen, in de zin van dat er iets op het spel werd gezet. Op deze en bovenstaande 
manieren namen zij als subject hun eigen verantwoordelijkheid in dit onderzoek. 

 

7.1.4 De pedagogische houding en subjectificatie 
 
De inzet van kunst en kinderfilosofie in een natuurlijke omgeving daagde kinderen op 
meerdere manieren uit om hun subject-zijn op te nemen, maar de manier waarop 
leerkrachten naar kinderen keken en hen benaderden was doorslaggevend. Op basis van de 
ervaringen in dit onderzoek komt naar voren dat het van belang is dat leerkrachten hun 
bestaande perspectief op kinderen tijdelijk loslaten en met name de ‘cognitieve framing’. Door 
te ‘vergeten’ wat kinderen op school presteren en ruimte te geven aan de vrije handeling 
openen zich mogelijkheden om zich door hen te laten verrassen. Hierdoor kunnen hun 
ongeziene kwaliteiten, hun perspectieven en hoedanigheden naar voren komen. Zo merkten 
leerkrachten tijdens hun observaties in het lab in het bos op, hoe sterk de verwondering was 
bij kinderen uit de kerngroep. Bij enkelen van hen bestond de indruk dat deze kinderen hier 
‘geleerd’ hadden om zich te verwonderen.  
 Het is ook van belang gebleken om kinderen uit te dagen om samen ‘op avontuur’ te 
gaan. Dit betekent dat leerkrachten buiten het normale repertoire van instructie moeten 
treden, bijvoorbeeld door te delen wat hen onderweg verwondert of inspireert. Hiervoor 
moet dan de tijd worden genomen, of liever nog: deze moet worden vergeten. Zo kan de 
interesse van de kinderen worden gewekt voor het onbekende in de wereld, zonder dat hun 

                                                 
256 In veldexperiment 14, hoofdstuk 4. 
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vragen worden ‘gedoofd’ in een goed antwoord, en kunnen hun gewoontes en 
verwachtingen worden doorbroken.  
 Als een leerkracht laat blijken zonder vrees in het onbekende te durven duiken worden 
er kwetsbaarheid en moed getoond; het op deze manier als mens naar voren treden bleek 
engagerend te werken. In het onderzoek gebeurde dit met name waar leerkrachten bij het 
stellen van vragen of het samen dingen maken aangaven het antwoord of de uitwerking zelf 
niet te weten. Het ‘met lege handen’ staan bleek zo ruimte te bieden voor een subject-subject 
relatie met de kinderen.     
 Dit kan als vanzelfsprekend worden beschouwd voor de professie van leerkrachten, 
maar in dit onderzoek is gebleken dat er door de ervaren tijdsdruk in het onderwijs toch 
vaker naar een meer functionele en instruerende rol wordt gegrepen. Zo deelde icc Mirjam 
haar ervaring dat collega-leerkrachten vaak een succesverhaal tonen en zelden hun ‘fouten’ of 
twijfels laten zien. Als dit het geval is, lijkt het sterk samen te hangen met de situatie. De 
conversatieruimte bleek als dermate veilig te worden ervaren dat de bereidheid om dit te 
tonen er wel was. 

De ervaringen in dit onderzoek leren dat de subjectificatie van kinderen relationeel 
moet worden bekeken, dat wil zeggen in relatie tot de houding van de leerkracht en zijn of 
haar handelingsvermogen en handelingsruimte. Om deze reden is het van belang gebleken 
om van het kunst- en filosofielab geen methode te maken maar het te zien als ‘educatief 
gereedschap’ met een ‘spelkarakter’. Dat wil zeggen dat het leerkrachten uitnodigt om te 
spelen met een aantal ingrediënten: een actie-reflectiecyclus van maken en beschouwen, een 
wisselend thema, een aantal pedagogisch didactische vuistregels en werkzame principes voor 
het zelf formuleren van filosofische vragen en het zelf bedenken van creatieve opdrachten. 
De leerkracht kan hier dan op basis van zijn of haar praktische wijsheid en creativiteit een 
verdere inhoud - en samenhang aan geven.  

Daarnaast, niet minder belangrijk, wordt hem of haar met de drie onderscheiden 
vrije stemmen een taal aangeboden waarmee gewerkt- en benoemd- kan worden wat er 
gebeurt in relatie tot de vrije handeling. Dit tezamen vormt de nieuwe handelingsruimte die 
aan leerkrachten geboden wordt en waarmee hen niet alleen een ontsnapping uit de vaste 
grip, maar ook een genuanceerd alternatief wordt geboden.  
 
 

7.2     Ontwikkeling van het lab & verandering in de schoolpraktijk 
 
De vraag naar de ontwikkeling van het kunst-& filosofielab tot een pedagogisch relevante 
ruimte voor de schoolpraktijk en de vraag naar de verandering in de schoolpraktijk onder 
invloed van het kunst-& filosofielab, zijn niet van elkaar te scheiden. Wat het lab kan leren 
van de school en wat de school kan leren van het lab zijn twee in elkaar grijpende 
bewegingen die in zekere zin in een yin-yang symbool getekend zouden kunnen worden.  

Om het proces van ontwikkelen en veranderen te ondersteunen bleek het niet 
voldoende te zijn om het lab te beschouwen als een alternatieve mentale- en sociale ruimte. 
Daarom is besloten om het ruimtelijk te markeren ten opzichte van de school en heeft het 
een enclave-vorm gekregen, eerst een buitenschoolse en in latere instantie een binnen-
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schoolse. Naast de hoedanigheid als alternatief handelingsrepertoire kan het lab dus ook als 
een fysieke plaats beschouwd worden.  

 

7.2.1 Kenmerken van het lab 
 
Het lab heeft een bijzondere positie in de school gekregen omdat het zowel een activiteit is 
geworden binnen het curriculum als een alternatieve plaats in de vorm van een fysieke 
enclave. Door de situering in een natuurlijke omgeving is het ervarings- en omgevingsgericht 
geworden. De benadering van kunst en kinderfilosofie kent hier een fysieke en zintuigelijke 
oriëntatie; er werd veel gewerkt met ervaringsrijke materialen die je kunt zien, voelen en 
ruiken. De natuur is in dit opzicht ook een rijke educatieve omgeving gebleken. Door de 
mogelijkheid die zij bood voor een ontmoeting met ‘het andere’ riep zij vragen op in de 
filosofische dialoog en gaf zij inspiratie voor de creatieve oefeningen.  

De activiteiten van de domeinen kunst en de kinderfilosofie werden in deze 
omgeving op een schaalloze manier in een dynamische interactie gezet. In wat ik een 
‘fractale’ aanpak zou willen noemen vond er zowel in het totaal als op deelniveau steeds 
eenzelfde soort afwisseling en interactie plaats. Zo was er als grotere lijn een actie-
reflectiecyclus waarin kunst en kinderfilosofie elkaar voortstuwend afwisselden en vond deze 
zelfde dynamiek ook binnen deze verschillende domeinen plaats. In de filosofische dialoog 
werd het spreken afgewisseld met zeer korte creatieve opdrachten en omgekeerd vonden 
tijdens de creatieve opdrachten kleine filosofische dialogen plaats.  

Door in het lab de drieslag van kunst, kinderfilosofie en natuurlijke omgeving op 
deze wijze vorm te geven werden er pedagogische didactische perspectieven voor 
leerkrachten geboden die specifiek gericht waren op de vrije handeling, die bijdroegen aan 
ruimte voor de subjectificatie van de kinderen en de agency van leerkrachten.  
 

7.2.2 Cyclus van ontwikkeling en verandering 
 
De dynamiek tussen ontwikkeling van het lab en verandering in de schoolpraktijk werkte 
zodanig dat in het lab is geleerd van wat er in relatie tot de vrije handeling in de school 
gewenst was en miste en anderzijds dat het team van de school in dit licht naar de 
alternatieve pedagogisch didactische insteek van het lab heeft gekeken, waardoor nieuwe 
perspectieven en nieuw handelingsrepertoire konden ontstaan.  

Wat betreft het leren van de school door het lab betekende het dat er werd gekeken 
naar wat er in de praktijk belangrijk werd gevonden in relatie tot de vrije handeling en naar 
wat succesvol werd gedaan om daaraan bij te kunnen dragen. Er was met name een oriëntatie 
op de Daltonfilosofie, als belangrijkste manier waarop de school vorm wil geven aan de vrije 
handeling, en op de uitdagingen waar zij voor gesteld werd om deze in de schoolpraktijk te 
laten werken. Door haar complexe taakstelling in de sociaaleconomisch kwetsbare wijk lukte 
het de school niet voldoende om in haar praktijk ruimte te geven aan de Daltondoelen 
‘Vrijheid in Gebondenheid’, ‘Samenwerken’ en ‘Zelfstandigheid’ en het nieuwere Dalton-
doel ‘Reflectie’. Waar dit in de school niet werkte, hebben deze doelen op vanzelfsprekende 
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wijze een invulling gekregen in het lab door de specifieke pedagogisch didactische inzet van 
kunst en kinderfilosofie.  

In het lab is geleerd van organisatievormen die het team van de school inzet in 
relatie tot deze Daltondoelen zoals coöperatieve werkvormen en groepsdoorbrekend werken. 
Ook is het door icc Mirjam ontwikkelde ‘Dalton Planbord voor CKV en keuzevakken’ dat 
op school in de kinderschoenen stond, in het lab vertaald als ‘ateliertijd’ waarin kinderen 
konden kiezen voor verschillende (ook zelfbedachte) creatieve opdrachten.  

Andersom heeft het team van de school het alternatieve handelingsrepertoire van 
het lab verkend en toegepast. Hierbij is een drievoudige vertaling gevonden: als korte 
introductieworkshop op het Dalton planbord, als een serie maandelijkse projectdagen in de 
klas en in de Schooltuin Paddepoel. Dit bracht ook een aantal nieuwe perspectieven op de 
eigen praktijk met zich mee. Er waren veel discussies over de verschillen tussen de 
pedagogische en didactische benaderingswijzen van het lab en de school, waarbij 
leerkrachten soms ervoeren hoe moeilijk ze zich kunnen losmaken van de vaste grip, van de 
systeemdruk die kramp veroorzaakt in hun praktijk, door hun verbondenheid met de school.  

Naast CKV en Identiteit is het kunst-& filosofielab een onderscheiden onderdeel 
van het cultuurbeleidsplan van de school geworden. Door het op deze manier duidelijk te 
markeren als een alternatief domein in de school is het niet gebonden aan de kerndoelen en 
kaders voor kunstzinnige oriëntatie of die van wereldoriëntatie zoals door het ministerie van 
OCW bepaald. Het lab kan zo gericht zijn op de vrije handeling die in verband staat met 
subjectificatie.  

Een manier waarop de school van het lab verder zou kunnen leren gaat om aspecten 
van de taalontwikkeling van kinderen. Dit laatste was een aandachtspunt binnen de 
probleemstelling die door het team van de school werd geformuleerd aan het begin van het 
onderzoek. Hier is niet in het bijzonder aandacht aan besteed maar het kan als een ‘bijvangst’ 
van het project worden gezien.  

Het was leerkrachten opgevallen dat sommige kinderen, die moeite hebben met 
‘schooltaal’, een speelse en verbeeldingsrijke omgang met taal hadden tijdens de filosofische 
dialoog en de creatieve opdrachten. Het verschil dat hierin door hen werd onderkend, was 
dat schooltaal als een vorm van taaldisciplinering kan worden gezien door de focus op 
grammaticaal correct taalgebruik.     

De taal in het lab wordt benaderd als iets waar je je zelf in uit mag drukken, waarmee 
je kunt spelen en waarover je kunt denken en spreken. Hierdoor kunnen kinderen die moeite 
hebben met het op een schoolse manier omgaan met taal op hun eigen manier als 
uitdrukkingsvaardig worden gezien. Waar leerkrachten een taal hebben gekregen om over 
subjectificatie te spreken, hebben kinderen in algemene zin ook een ‘nieuwe’ taal gekregen 
waarin zij zich anders, vrijer kunnen uitdrukken.  
 

7.2.3 Het lab als enclave 
 
Het lab is per definitie in een kwetsbare positie in de schoolpraktijk. Het geven van ruimte 
aan de vrije stemmen van kinderen die in relatie staan tot subjectificatie, vraagt om een 
andere pedagogische en didactische benadering dan doorgaans op school het geval is. In het 
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ontwikkelproces is gebleken dat het andere, tentatieve en open karakter van het lab zich 
aanvankelijk moeilijk verdroeg met de schoolpraktijk als drukke en resultaatgerichte 
omgeving die onder grote systeemdruk staat. De waargenomen kwetsbaarheid van het lab 
ten aanzien van de school raakt dan ook de kern van het probleem van de verstoorde balans 
tussen vaste grip en vrije handeling.  

Door het lab tijdelijk als enclave fysiek te positioneren op een andere plek dan de 
school, kreeg het de ruimte om op een rustige manier ontwikkeld te worden. De enclave 
bleek zo te kunnen interacteren met de school op een manier die impact opleverde, er was 
verandering mogelijk, terwijl het tevens de eigen integriteit kon behouden (zie Friedman, 
2014) Omdat het uiteindelijk geen implementeerbare methode is geworden maar, zoals 
boven gesteld, educatief gereedschap wat steeds weer een appèl deed op de agency van 
leerkrachten, bleek het lab toen het werd teruggeplaatst in de school op een andere manier 
nog steeds in een kwetsbare positie te zitten. Om het een vaste voet aan de grond te geven, is 
besloten om het lab een permanente status te geven als maandelijks terugkerende binnen-
schoolse enclave in de ‘Schooltuin Paddepoel’.  

Met name door dit laatste kon het lab een relatieve en permanente buitenpositie 
houden ten aanzien van de school en werd het niet in de verbinding ermee ‘vermalen’. Dat 
het lab hiermee werd gesitueerd in een natuurlijke omgeving was een belangrijke reden voor 
het team van de school om er enthousiast voor te kiezen. De betrokken leerkrachten zagen 
hierin ruimte voor vrijheid en verwondering voor de kinderen en voor zichzelf en het was 
aanleiding om na te denken over een andere benadering van natuuronderwijs. 

Het lab als enclave en de school zijn geen strikt gescheiden delen. Er is sprake van 
een wederkerige relatie ertussen; deze wil ik op twee ruimtelijke manieren verduidelijken. Ik 
doe dit allereerst door het lab te beschouwen als een derde ruimte, als een fremdkörper in de 
school en vervolgens als een satelliet van de school.  

 

Derde ruimte 
De enclave is een vreemd lichaam in de school dat zich weliswaar verhoudt tot deze praktijk, 
maar er tegelijkertijd als een alternatief speelveld van afwijkt. Het ontwikkelt zich in relatie 
tot de problemen en werkzame bestanddelen van de school maar er worden hier andere 
spelregels aangehouden. Als zodanig is het te beschouwen als een derde ruimte, waarin de 
regels nog deels ongeschreven zijn en een nieuwe taal, dan wel andere manieren van denken, 
doen en ervaren ontwikkeld kunnen worden.  

Zoals eerder beschreven zijn hier nieuw handelingsrepertoire en nieuwe houdingen 
en relaties ontstaan die pedagogisch didactisch relevant zijn voor de school met betrekking 
tot de vrije handeling. Het lab is geen methode met verwachte resultaten; van leerkrachten 
wordt nadrukkelijk gevraagd om te handelen vanuit hun eigen agency. Zo is de enclave een 
oordeelloze creatieve ruimte geworden waarin geëxperimenteerd kan worden met ‘het 
nieuwe’. 

Dit laatste biedt met name in de complexe en multiculturele context van de school 
ook kansen voor de omgang tussen leerkrachten en de ouders van hun leerlingen. Het gaat 
dan om situaties waarin er onoverbrugbaar gedachte culturele verschillen tussen hen bestaan 
en zij zich vanuit een ander, elkaar wederzijds uitsluitend waardensysteem tot elkaar moeten 
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verhouden. Zo was er tijdens het onderzoek op zeker moment een ontmoeting tussen een 
leerkracht en een ouder waarin onenigheid ontstond over de manier waarop men elkaar 
begroette. De enclave zou als derde ruimte een alternatief kunnen bieden in een dergelijke 
situatie, een andere creatieve manier van omgang die voor alle betrokkenen nieuw is en 
waarvan geen van hen zich eigenaar kan noemen.  

Ditzelfde zou ook binnen de onderlinge verhoudingen op schoolniveau vruchtbaar 
kunnen werken, als leerkrachten vanuit verschillende botsende principes en opvattingen 
moeten samenwerken en de wrijving constant en contraproductief is. Het omgaan met 
pluraliteit kan dan worden opgevat als iets anders dan het naast elkaar mogen bestaan van 
verschillende manieren van zijn maar als een vermenigvuldiging van de mogelijkheden tot 
samenleven en werken. 

 

Satelliet 
Een andere manier om naar de wederkerige relatie tussen lab en school te kijken, is door zich 
het lab als satelliet van de school voor te stellen. Hier wil ik de analogie van het terugkijken 
van de maan naar de aarde gebruiken. Staand op de maan kunnen we de aarde met nieuwe 
ogen bekijken en in haar totaliteit in ogenschouw nemen. In de relatie tussen de enclave en 
de school zie ik dezelfde afstand-in-verbondenheid en de mogelijkheid tot uitzoomen die 
erdoor geboden wordt. Hierdoor wordt een fundamentele reflectie op de praktijk mogelijk.  

Zo kon er door leerkrachten en directie met andere ogen worden gekeken naar het 
hele raamwerk: de samenhang tussen het denken, ervaren en handelen van kinderen, het 
eigen pedagogische didactische handelen, de school en het schoolsysteem. Hiermee was de 
enclave een goed middel om de dynamiek van een actie-reflectiecyclus in de school 
continuïteit te geven en leerkrachten in een zelf-reflectieve positie van reflective practitioner te 
brengen en houden.  

Belangrijk is om de afstand van de enclave tot de school niet groter te maken dan de 
zwaartekracht van de school toelaat omdat de enclave, als haar satelliet, anders uit haar 
omloopbaan dreigt te raken en losgezongen raakt van de praktijk. Het wordt dan moeilijker 
voor de kinderen en de leerkrachten om de verbinding met de school nog te ervaren.  

Bij de kinderen zagen we dit terug in de weerstand tegen nieuwe kinderen in het lab, 
bij de leerkrachten in de moeite die het kostte om de pedagogisch didactische overbrugging 
naar hun praktijk te maken tijdens de overdrachtsperiode. Een manier om dit te voorkomen 
is door de enclave vroeg in het proces open te stellen voor andere kinderen en de 
leerkrachten vanaf het begin actief te betrekken in het ontwikkelproces van het lab. 
 
Het geheel overziend ben ik dermate onder de indruk van de werkzaamheid van de enclave 
dat ik wil betogen dat het niet alleen als tijdelijk veranderingsinstrument moet worden gezien, 
maar dat dit een ideale, duurzame vorm is voor het kunst-& filosofielab. Ik zou nog een stap 
verder willen gaan en stellen dat iedere school een permanente binnen- dan wel 
buitenschoolse- enclave voor dergelijke onderwijsexperimenten zou moeten hebben vanwege 
de mogelijkheden tot duurzame reflectie en onderwijsvernieuwing die erdoor worden 
geboden.  
 



230 

 

7.3 Actieonderzoek 

 
Aan het begin van dit onderzoek was er een prototype van een kunst-& filosofielab dat 
vervolgens in de praktijk zodanig verder is ontwikkeld dat het een veel meer omvattende 
educatieve aanpak is geworden. Vanuit het doel om de vrije handeling terug te brengen in de 
schoolpraktijk is onderweg een ‘gebruikerstaal’ gevonden voor het theoretische concept 
subjectificatie en heeft dit op een prille manier handen en voeten gekregen. In nauwe 
samenwerking met het team van de school waarin gezamenlijk werd gedacht over- en 
gewerkt aan de ontwikkeling van het lab en de implementatie heeft een noodzakelijk geachte 
verandering in hun praktijk vorm gekregen. 

Ik ga hieronder in op een aantal bevindingen die interessant zijn als bijdrage aan de 
methodologie van actieonderzoek en voor actieonderzoekers die zich op een soortgelijk veld 
richten. Ik zal eerst het belang van de kwaliteit van de conversatieruimte belichten. Daarna ga 
ik in op de manier waarop co-onderzoekers en de andere belanghebbenden, die een bron van 
informatie vormden, betrokken waren in het gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelproces. 
Vervolgens beschrijf ik de manier waarop de ontwerpcyclus van het lab werkzaam was en 
hoe de manier waarop artistieke middelen werden ingezet als kennisbron een rol speelde in 
het proces.  

 

7.3.1 De kwaliteit van de Conversatieruimte 
 
In dit onderzoek is de kwaliteit van de conversatieruimte van doorslaggevend belang 
gebleken. Er is veel tijd besteed aan deze ruimte, omdat het een plaats moest krijgen in de 
school en de relatie tussen mij als onderzoeker en de verschillende co-onderzoekers moest 
groeien. In actieonderzoek is het van belang dat de conversatieruimte een informele ruimte is 
waarin relaties zich buiten het louter functionele ontwikkelen; mens tot mens relaties 
worden. Deze ruimte moet openstaan voor alle belanghebbenden; kinderen, leerkrachten, 
directie, ouders, die ieder een eigen rol te spelen hebben. Daarnaast moet de ruimte zijn 
ingesteld op een langere tijdsperiode, op continuïteit, omdat implementatieprocessen veel tijd 
vragen en de betrokkenheid bij de praktijk niet weg is als het onderzoek is afgesloten. 
 

Informele ruimte 
Het is duidelijk geworden dat de conversatieruimte een informele ruimte moet zijn binnen 
een professionele omgeving. Door deze ruimte als zodanig op te zetten heeft zich een 
verstandhouding kunnen ontwikkelen waarbinnen ‘de mens achter de professional’ naar 
voren kon komen. De relatie tussen onderzoeker en co-onderzoekers was hier continu in het 
geding, door het gezamenlijke proces van action learning was er sprake van een relatie in 
beweging. Als onderzoeker voelde ik mij verantwoordelijk voor het veilig en sociaal 
uitnodigend maken van de ruimte; de bestaande (machts-) verhoudingen van de werkvloer 
mochten hier dan ook geen rol spelen.  

Het is gebleken dat een goede manier om de ruimte veilig te maken is, dat je als 
onderzoeker transparant bent en de eigen motieven en vragen, twijfels en ‘fouten’ deelt. 
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Door dit te doen kon de toon worden gezet voor een ‘oordeelloze’ ruimte waarin kritisch 
denken niet bedreigend was. Het project laat zien dat leerkrachten en onderzoeker elkaar hier 
moeten kunnen vertrouwen en deelgenoot durven maken van wat moeilijk wordt gevonden 
of niet werkt. Dit betekent ook dat er uitspraken moeten kunnen worden gedaan die binnen 
de school als onwenselijk worden gezien. De omgang in de conversatieruimte moet positief 
bevestigend zijn. Hiervoor werkt het mee dat je een bescheiden houding aanneemt en je 
nadrukkelijk respect toont voor de pedagogische opgave die de betrokkenen uit de praktijk 
op zich hebben genomen. Zo blijven makkelijke meningen van een buitenstaander aan de 
zijlijn achterwege. 

Om de conversatieruimte sociaal uitnodigend te maken moest deze niet primair op 
het functionele gericht zijn. Naast het spreken over serieuze onderwerpen en kritische 
reflectie was er plaats voor een dwarse manier van kijken, voor het plezier en de rolwisseling 
zoals die ook bij het fenomeen spel horen en voor humor. Als onderzoeker werd ik binnen 
deze context een ‘goede bekende’ die niet alleen langskwam voor interviews of vergaderingen 
maar die er ook regelmatig was uit interesse voor de teamleden van de school. Op deze 
manier werden ervaringen uit het dagelijkse leven van de school gedeeld en ontstond er een 
gemeenschappelijke sociale basis.  
 

Open ruimte 
Het is gebleken dat de conversatieruimte niet aan een kleine selecte groep gebonden moet 
zijn, maar moet openstaan voor iedereen op de werkvloer die mee wil doen in het proces. 
Als de indruk bestaat dat het eerste het geval is ondergraaft dit het veranderingsproces. Er is 
steeds naar gestreefd om alle leerkrachten van de bovenbouw actief te betrekken en die van 
de onderbouw te informeren over de voortgang middels teampresentaties. Als in de school 
een verandering plaatsvindt zoals hier bij het implementeren van het lab gebeurde, waarin het 
niet alleen een andere pedagogische houding en didactische aanpak betreft, maar er ook 
reflectieve discussies zijn die raken aan de ‘pedagogisch didactische vezels’ van de praktijk, 
moet het draagvlak in de school zo breed mogelijk zijn. 
 

Een ruimte met continuïteit 
Een andere bevinding is dat de conversatieruimte gericht moet zijn op een lange tijdslijn en 
op continuïteit. De ontwikkeling ervan begon in dit onderzoek voorafgaand aan de 
regulatieve cyclus, door een schoolbrede teamdag en ‘proefsessies’ in de school te 
organiseren. De conversatieruimte is niet ‘gesloten’ na dit onderzoek; ik ben als onderzoeker 
duurzaam betrokken gebleven bij de school om mee te denken over de uitdagingen in het 
implementatieproces. 

Dit is nodig omdat het een langdurig en complex proces betreft. Enerzijds omdat er 
sprake was van her-culturering; een herbezinning op waarden en het hiermee verbonden 
handelen, en anderzijds vanwege de vertaalslag die gemaakt moest worden naar de situatie in 
de school. In dit onderzoek is deze beduidend anders dan die in de buitenschoolse enclave. 
Zo werd er hier in het lab gewerkt met een volledige klas van zo’n dertig kinderen en met 
een kleine bezetting van twee leerkrachten. Binnen dit gegeven was er de niet geringe opgave 
om alle kinderen, ook diegenen die sterk verstorend of destructief aanwezig waren in de 



232 

 

groep en die of meer structuur of meer individueel contact met de leerkracht nodig hadden, 
mee te nemen in een vrijere pedagogische- en didactische benadering.  

Door betrokken te blijven gedurende een langere periode kan ook de focus weer 
worden teruggebracht op het project als dit door de drukke praktijk uit het zicht raakt. 
Vanuit de positie van betrokken buitenstaander word je als onderzoeker niet gehinderd door 
de alledaagse praktische bezwaren en kun je goed als ‘buitenboordmotor’ fungeren. 
 

7.3.2 Gezamenlijk onderzoek in de schoolpraktijk 
 
In dit actieonderzoek is sprake van het samen onderzoeken en leren met betrokkenen uit de 
school en de wijk; het gaat om kinderen, leerkrachten, directie en ouders.  Kinderen waren 
hier een bron van informatie en hun ouders waren dit in tweede instantie ook. Leerkrachten 
en directie werden beschouwd als co-onderzoekers. Daarnaast was er in het gezamenlijke 
onderzoek nog sprake van twee meedenkende experts van buiten de school.  
 

Bron van informatie 
Kinderen waren in dit onderzoek een belangrijke bron van informatie; bij het ontwikkelen 
van het lab werden ze als klankbord beschouwd om tot een relevant ontwerp te komen. 
Hiervoor zijn aanvankelijk ook meerdere dataverzamelingsmethodes ingezet zoals interviews, 
vragenlijsten en groepsreflecties, maar deze deden te veel een appèl op de sociaal-
gedisciplineerde stem van de kinderen, die hier veel ‘wenselijke’ antwoorden gaven. Er is 
voor gekozen om hen te observeren en te reflecteren middels tekeningen en fysieke 
visualisaties en hen naar eigen keuze zelf workshops te laten geven waardoor er ruimte was 
voor eigen initiatief en ervaring en er zo meer aan het licht kon komen.  

In het onderzoek heeft zich de kans voorgedaan om ook de ouders op een 
onnadrukkelijke, bescheiden manier te betrekken als bron van informatie. Omdat zij voor de 
maandelijkse sessie in de buitenschoolse enclave in het bos het vervoer van de kinderen 
verzorgden en de meesten van hen deelnamen aan de twee workshopdagen voor 
volwassenen kon ik gesprekken met hen voeren en een paar interviews afnemen. Hierdoor 
kon ik een beeld krijgen van hun pedagogische ideeën en de leefsituatie van de kinderen van 
de kerngroep. 
 

Een co-onderzoeker in het lab 
In een actieonderzoek als dit waarin de onderzoeker een buitenstaander is in de school, was 
het van groot belang dat een van de leerkrachten, icc Mirjam, als co-onderzoeker steeds 
aanwezig was bij de veldexperimenten als lid van het lab-team en zo nauw betrokken was bij 
de ontwikkeling van het lab. Dit droeg bij aan de communicatie - en aan de continuïteit van 
de relatie- met de school.  

Door bij alle veldexperimenten aanwezig te zijn en als direct aanspreekpunt in en 
van de school te fungeren, was het icc Mirjam die in dit onderzoek een drievoudige positie 
had van mede-ontwikkelaar van het lab, ambassadeur van het project in de school en 
‘antenne’ voor wat er leefde aan actuele kwesties en ontwikkelingen op de werkvloer. Met 
name het laatste is van belang gebleken voor mij als onderzoeker, omdat ik zo op afstand 
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voeling heb kunnen houden met de steeds veranderende situatie en wist wanneer het nodig 
was om tussentijds in gesprek te gaan met de betrokken leerkrachten. 
 

Co-onderzoekers in de school 
Een aantal leerkrachten van de bovenbouw en de directeur waren als co-onderzoeker 
betrokken als observator èn als mede-ontwikkelaar. Hun ervaringskennis en emische 
perspectieven, dat wil zeggen wat voor hen van betekenis is in hun denken, handelen en 
ervaren in de schoolpraktijk, werden in dialoog gezet met hun observaties tijdens de sessies 
in het lab. Door dit in verband te brengen met de kennis en ervaring van het lab-team en de 
ervaring en propositionele kennis die ik als kunstenaar en onderzoeker inbracht kon een 
vruchtbare dialoog tussen praktijk en theorie ontstaan. 

Binnen dit actieonderzoek waren de leerkrachten met name aan zet, maar de 
betrokkenheid van de directeur kan niet onderschat worden. Dat zij positief stond tegenover 
het project en een faciliterende rol wilde spelen was van doorslaggevend belang. Het bieden 
van tijd en middelen voor het project en het uitdragen van enthousiasme naar het hele team 
zijn voorwaardelijk geweest voor het draagvlak op de werkvloer. Mijn advies is om aan de 
relatie met de directeur specifieke aandacht te geven, zonder deze in een speciale positie te 
zetten. Als onderzoeker moet je je bewust niet voegen in de bestaande machtsstructuren 
omdat juist mensen die anders minder gehoord worden aan bod moeten kunnen komen.  

Door de co-onderzoekerspositie van de betrokkenen werden de kiemen gelegd voor 
het gevoel van eigenaarschap van de leerkrachten en kon het lab pedagogisch didactisch 
relevant worden voor hen. Dit liet zich zien in het initiatief dat de directeur en leerkrachten 
namen om de enclave te adopteren naar een binnen-schoolse variant en in hun keuze om het 
lab niet als methode aan te nemen, maar dit zelf verder te ontwikkelen binnen de school. Het 
betekende ook dat zij open stonden voor het aannemen van een andere houding en het 
beschouwen van andere perspectieven, met name die op kinderen. Het gevoel van 
eigenaarschap werd ook zichtbaar waar zij hun lab met trots wilden presenteren aan ouders en 
aan andere scholen. 
 

Externe ondersteuning van ervaren onderzoekers 
Omdat de relatie tussen mij als individuele beginnende onderzoeker en het grotere lichaam 
van de school proportioneel niet evenwichtig was, is het in dit onderzoek van belang 
gebleken dat ik deskundigen uit de universitaire wereld bij de klankbordvergaderingen mocht 
betrekken als deelnemers. Het betrof een van de promotoren, hoogleraar Zeelen en een 
expert op het gebied van actieonderzoek, dr. Boog. Het onderzoeksproject kon zo meer 
gewicht krijgen voor de school, omdat hiermee duidelijk werd dat het vanuit 
wetenschappelijk oogpunt serieus werd genomen.  
 

7.3.3 Ontwerpproces van het lab 
 
De ontwikkeling van het lab werd in dit onderzoek beschouwd als het ontwerpen van een 
veranderingsinstrument. In dit ontwerpproces bleken twee in elkaar grijpende ringen van 
snelle en langzame actie-reflectiecycli vruchtbaar te zijn. In de snelle cycli participeerden het 
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lab-team, met daarin icc Mirjam, en incidenteel enkele andere leerkrachten. Dit betekende 
aanwezig zijn bij de veldexperimenten, direct reflecteren op wat zich hierin voordeed en 
vervolgens het doorvertalen van de bevindingen in een gemodificeerd ontwerp van het 
volgende veldexperiment.  

In de langzamere cycli werd met alle betrokken leerkrachten en de directeur 
gezamenlijk en met meer afstand naar de grotere lijnen gekeken en vonden pedagogische 
discussies en reflectie op de schoolpraktijk plaats. Door op deze manier te werken is de 
ontwerpcyclus als het ware ruimtelijk en temporeel georiënteerd geworden; er is vanuit 
verschillende schalen van afstand en tijd gekeken naar- en bijgedragen aan- het proces.  

Bij het ontwerpen van het lab werd bij het kijken naar de uitingen- met name de 
tekeningen- van kinderen in zekere mate gebruik gemaakt van arts based research. De 
toepassing van artistieke technieken in actieonderzoek kent een rijke traditie vanwege de 
mogelijkheden die het biedt om de stem van de betrokken subjecten hoorbaar te maken. 
Door de inzet hiervan in het onderzoeksproces ontstaat de mogelijkheid om tot andere of 
diepere inzichten en tot verschillende vormen van betekenisgeving te komen. De manier 
waarop kunst op een specifieke manier werkzaam kan zijn was hier onderwerp van 
onderzoek maar tevens was de beeldende communicatie die in het kader hiervan plaatsvond 
een bron van informatie over hoe de kinderen het lab beleven.  

In dit onderzoek waren het met name de tekeningen, schilderijen en 
animatiefilmpjes van kinderen die als beeldende data gebruikt werden bij het ontwikkelen 
van het lab. Op deze manier kon een verrijkte indruk worden verkregen van wat de kinderen 
bewoog; er is zo zicht gekomen op een reikwijdte aan ervaringen, emoties en 
betekenisgeving. 

Het maken van beelden werd in het lab benaderd als een bijna terloopse manier van 
uitdrukken waardoor deze als data vaak een authentieke indruk gaven. De sociaal-
gedisciplineerde stem van de kinderen lijkt op deze manier als het ware te zijn ‘omzeild’. Ook 
de meer ambigue en symbolische eigenschappen van de beelden hebben hieraan bijgedragen; 
het niet-rechtstreekse karakter ervan leek het makkelijker te maken om over gevoelige 

onderwerpen te spreken. 
 
 

7.4  Discussie en aanbevelingen voor verder onderzoek 

 
In relatie tot bovenstaande opbrengsten wil ik ook een aantal kanttekeningen plaatsen ten 
opzichte van de daar gedane uitspraken over vrijheid en subjectificatie, de relativiteit van de 
drie vrije stemmen, de verdieping van de drieslag kunst, kinderfilosofie en natuur, de 
uitdagingen bij de overdraagbaarheid van het lab en de mate van participatie in de gevolgde 
actieonderzoeks-methodologie.  
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7.4.1 Subjectificatie: vrijheid met een zekere bepaaldheid 
 
In dit onderzoek zijn manieren gevonden om ruimte te bieden voor het verschijnen van de 
leerling als subject en is met de aanduiding van de drie vrije stemmen een taal ontwikkeld om 
daarover te spreken. Hiermee wordt aan leerkrachten de kans geboden om het onzekere 
avontuur van subjectificatie als derde doeldomein in de onderwijspraktijk te brengen. Hier 
zijn, zoals aangegeven, enkele kanttekeningen bij te plaatsen. 

De vrijheid waar het bij subjectificatie om draait heeft een bepaalde wereldgerichte 
kwaliteit. Het gaat hier om een relatie tussen een ik en de ander, waarbij er sprake is van een 
wederzijds afhankelijk zijn van elkaar om de eigen vrijheid te kunnen ervaren. Daarnaast is er 
sprake van een relatie tussen een ik en het andere, datgene wat niet van het anderszijn 
‘beroofd’ moet worden door het te willen veranderen of onder begrip te brengen. 

Vanuit dit uitgangspunt kreeg de ruimte voor vrije handeling bij subjectificatie vorm 
en werd hier aan bijgedragen door een daarop gerichte pedagogische en didactische inzet van 
de leerkrachten en begeleiders. De spelregels van de creatieve oefeningen, de leidende vragen 
in de filosofische dialoog en de pedagogische relatie met de begeleiders en leerkrachten 
waren erop gericht om de kinderen in een bepaald subjectzijn, dat van een vrij, creatief en 
zelfverantwoordelijk mens te zetten.  

Dit betekent dat de keuzes die wij als volwassenen maakten en de achterliggende 
gedachten, ideeën en wereldbeelden die hierbij een rol speelden, bepaalden hoe de vrijheid 
van de kinderen hier vorm kon krijgen. Iedere pedagogisch didactische beslissing die we 
maakten betekende tegelijkertijd een verruiming en een beperking van hun vrijheid. Ik wil 
dus stellen dat waar we ruimte wilden bieden voor subjectificatie, als dat wat bij uitstek 
gericht is op de vrije handeling in het onderwijs, deze een sterke bepaaldheid had die 
onderhevig was aan specifieke pedagogische intenties. 
 

7.4.2 De relativiteit van de vrije stemmen  
 
Wat betreft de drie vrije stemmen die ik in relatie tot subjectificatie heb onderscheiden in dit 
onderzoek is ook een kanttekening te plaatsen. Waar getracht wordt om met deze stemmen 
‘kwalitatieve verschillen’ aan te duiden, gaat het niet om duidelijk afgebakende posities en 
perspectieven. In wat kinderen zeiden en deden was altijd sprake van een weerklank uit hun 
omgeving: stemmen van hun peers, hun opvoeders, hun culturele omgeving en van de media 
waren op vaak onnavolgbare wijze geïnternaliseerd in ieders ‘interne koor van stemmen’.  

De onderscheiden kwaliteiten ‘authentieke’, ‘creatieve’ en ‘verantwoordelijke’ stem 
lijken in een ‘waarschijnlijkheidswolk’ te bestaan: waar we proberen deze naar voren te laten 
komen weten we niet wat er zal gebeuren maar alleen wat er kan gebeuren.  

Deze kanttekening bij de bepaling van de stemmen zie ik daarom tevens als een 
opbrengst van het onderzoek. Deze stemmen zijn alleen merkbaar en niet meetbaar en het 
zoeken ernaar daagt leerkrachten en andere begeleiders uit tot wat je ‘dwaalmoed’ zou 
kunnen noemen.  
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7.4.3 Kunst, kinderfilosofie en natuur: een verdiepende ontwikkeling 
 
In het onderzoek is de potentie van kunst, kinderfilosofie en de natuurlijke omgeving voor 
de overkoepelende ambitie, het terugbrengen van de vrije handeling in het onderwijs, naar 
voren gekomen. Ik wil hier een aantal opmerkingen bij plaatsen. Doordat in dit 
onderzoeksproces de focus ligt op het verband tussen deze van elkaar verschillende 
domeinen binnen de complexe realiteit van de school, konden deze door tijdgebrek niet 
evenredig aan bod komen of verdiepend verkend worden. In het licht van het gegeven dat in 
het lab meerdere ‘talen’ worden aangeboden om verschillende manieren van zijn in de wereld 
mogelijk te maken, worden de kansen hiervoor in dit onderzoek nog niet ten volle benut en 
liggen er dus nog ontwikkelkansen.  
  Door de aandacht voor het vinden van een dynamische interactie tussen kunst en 
kinderfilosofie is er minder ruimte geweest voor deze domeinen op zich en is de natuurlijke 
omgeving er pas later in het proces bij gekomen als belangrijk domein, waardoor de 
verkenningen hiervan nog pril zijn. Als er meer tijd beschikbaar zou zijn om dit onderzoek te 
vervolgen ligt een verdere verdieping van de manier waarop kunst, kinderfilosofie en de 
natuurlijke omgeving bij kunnen dragen aan de overkoepelende ambitie voor de hand.  
 Waar het filosoferen nog op een weinig fysieke manier en vaak in een binnenruimte 
plaatsvond, zou het meer ervaringsgericht gemaakt kunnen worden door het als het ware 
middenin de wereld te brengen. Ook de manier waarop kinderen met kunst in aanraking 
werden gebracht vraagt om een verdere verkenning en biedt veel aanknopingspunten 
daarvoor. In dit onderzoek hebben we gewerkt met eenvoudige creatieve opdrachten en 
oefeningen die gericht zijn op het openen van de blik en het vinden van nieuwe manieren 
van uitdrukken.  

Het zou interessant zijn om te kijken welke volgende stap we voorbij dit 
rudimentaire niveau van het bezig zijn met kunst kunnen zetten en daarbij tevens meerdere 
kunstdisciplines in te zetten. Door de sterke oriëntatie op het beeldende in dit onderzoek zijn 
andere kunstvormen, zoals muzikale, theatrale of dansante minder aan bod gekomen. De taal 
van de kunst, het creatieve uitdrukkingsrepertoire wat aan de kinderen wordt geboden in het 
lab, kan dus nog verder in de breedte worden verkend.  

Ook het verkennen van het potentieel van de levende natuur als educatieve 
omgeving heeft binnen het bestek van dit onderzoek nog niet de aandacht kunnen krijgen 
die het verdient. De natuur is een ‘buitencategorie’. Het vertegenwoordigt, als woordeloos 
domein wat niet door mensenhanden is gemaakt, een andere dimensie dan de culturele 
domeinen kunst en kinderfilosofie. Hierdoor worden intrigerende vragen opgeroepen zoals 
of er wel een gedeelde ‘taal’ met de natuur kan bestaan en of het mogelijk is om er een 
dialoog mee aan te gaan. In het onderzoek is de relatie met de natuur nog primair gekleurd 
vanuit menselijk perspectief, dat wil zeggen dat deze nog monologisch is benaderd en zo 
wordt ontdaan van haar anderszijn.  

Waar de natuur benaderd is vanuit de kwaliteit van de creatieve stem werd deze al 
snel een ‘object’. Door de opdrachten die wij de kinderen gaven waarin hun 
verbeeldingskracht werd aangesproken, was er nog sprake van een zekere vorm van 
‘Disneyficering’. Hiermee bedoel ik dat de natuur antropomorf werd gemaakt als een manier 
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om zich ertoe te kunnen verhouden. Er liggen nog interessante aanknopingspunten om een 
andere verhouding te vinden.  
 

7.4.4 Overdraagbaarheid en de gevoelde urgentie 
 
De keuze van KDS Bisschop Bekkers om het kunst-& filosofielab te implementeren in hun 
praktijk is getekend door de nijpende situatie waarin de school zich bevindt. De 
overdraagbaarheid van het lab naar andere scholen hangt sterk af van de motivatie en 
gevoelde urgentie om zich los te maken van een teveel aan vaste grip. Vanuit de ervaring in 
dit onderzoek wil ik stellen dat als een school deze situatie en de actoren daarin serieus 
neemt en verandering wil die duurzaam is, er geen makkelijke methode kan worden geboden. 
 Het zich los maken van een teveel aan vaste grip kan niet worden gedaan door een 
ander programma te implementeren, maar betreft een langzaam proces waarin leerkrachten 
mee moeten kunnen groeien. De implementatie van het lab vraagt tijd, aandacht en durf. Er 
moet substantieel lestijd voor worden ingeruimd en er moet tijd zijn voor overleg en 
ontwikkeling. Er wordt geen pasklare methode aangeboden, maar een appèl gedaan op de 
agency van leerkrachten. Het vraagt om een zekere durf om een spannende- en mogelijk 
ontregelende verandering op de werkvloer toe te laten. 

Niet iedere school zit in dezelfde situatie als KDS Bisschop Bekkers. Door de 
situering van deze school in een ‘multiprobleemwijk’ ervaart het team de urgentie om ‘een 
stap extra’ te zetten vanwege de gevolgen die de problemen in de wijk hebben voor het 
welzijn en het leerproces van de kinderen. Het ‘wegwerken van taal-en leerachterstanden’ is 
voor hen niet genoeg. In zekere zin heeft deze school niets te verliezen en alles te winnen. 
Door de situering in de multiculturele wijk moet daarnaast ook speciaal aandacht geschonken 
worden aan pluraliteit.  

Voor scholen die minder onder druk staan dan KDS Bisschop Bekkers is de 
beslissing om een dergelijk avontuurlijke ingreep te doen in het bestaande curriculum 
misschien moeilijker te maken. Ik verwacht niet dat de tijdsinvestering het grootste probleem 
is. Als een school het lab maandelijks in haar programma opneemt missen de kinderen steeds 
maar een schooldag, dat wil zeggen ongeveer één rekenles en één taalles. Het hangt eerder af 
van de motivatie, van het gewicht wat de school toekent aan de problemen die zij ondervindt 
door de systeemdruk. De vraag is dan ook hoe zwaar het belang van het herstellen van de 
balans tussen vaste grip en vrije handeling weegt voor deze scholen en hoe belangrijk het 
wordt gevonden om kinderen zich te laten verhouden tot een wereld waarin pluraliteit een 
gegeven en een uitdaging is.  
 

7.4.5 Kan actieonderzoek nog participatiever?  
 
Tenslotte wil ik enkele opmerkingen plaatsen bij de participatie van co-onderzoekers in dit 
actieonderzoek en afsluiten met een aantal vuistregels voor degenen die de methodologie, 
welke samen met KDS Bisschop Bekkers ontwikkeld is, willen toepassen of verder brengen.  
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De opmerkingen die ik hier wil maken gaan deels over de eerder aangegeven 
beperkingen van het onderzoek.257 Ik heb aangegeven dat de participatie van de betrokkenen 
in de school in de beginfase en in de analysefase niet optimaal was. Het is in actieonderzoek 
niet ongewoon dat er een verkennende voorfase is waarin de conversatieruimte moet 
ontstaan, om van daaruit de participatie van co-onderzoekers vorm te geven. Toch kan er 
nog wat gewonnen worden door vanaf het begin een vloeiender beweging te vinden voor het 
proces. Wat hier wordt gezaaid, wordt geoogst in de volgende fases. Dit klinkt als een open 
deur, maar kan niet genoeg benadrukt worden.  

Door vanaf het allereerste begin te zoeken naar een echte betrokkenheid van 
leerkrachten in plaats van genoegen te nemen met gedistantieerde interesse wordt het proces 
beter. Zo kunnen ze vanaf de basis meegroeien met- en ook bijdragen aan- de ontwikkeling. 
Zo wordt voorkomen dat het actieonderzoek als een extra belasting wordt gezien die nog 
boven op het bestaande volle programma komt, waardoor er soms actieve weerstand kan 
ontstaan tegen de gevraagde tijd en aandacht. Het vraagt om een sterke innerlijke overtuiging 
van leerkrachten om in de weerbarstige schoolpraktijk aandacht te willen geven aan reflectie 
en ontwikkeling.  

Door vanaf het begin aan een dergelijke verweven ontwikkeling te werken hoeft er 
door hen in de implementatiefase dan ook geen inhaalslag te worden gemaakt bij het zoeken 
naar een pedagogisch didactische overbrugging naar de praktijk. Ik verwacht dat dit ook nog 
verder zou kunnen doorwerken en dat er zo meer ruimte zou komen voor triangulatie in de 
analysefase. Als leerkrachten dieper in het proces zitten- en het proces in hen- hebben ze 
meer bij te dragen aan de analyse van de bevindingen. 

Verder is het in een actieonderzoeksproces waarin kinderen betrokken zijn de 
moeite waard om te kijken of ze niet alleen als bron van informatie maar ook als volwaardige 
co-onderzoekers beschouwd kunnen worden. Dat dit niet is gebeurd, is in zekere zin vreemd 
omdat hun stemmen centraal staan in dit onderzoek. Er is sprake van een situatie waarin 
onderwerp en methode juist kunnen samenvallen. Hoewel ik bij aanvang van het onderzoek 
deze intentie had is dit niet gelukt. Binnen de complexe realiteit van dit onderzoek en door 
mijn gebrek aan ervaring hiermee was er geen ruimte om hieraan voldoende begeleiding te 
geven. 
  

7.4.6 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
 
Er zijn in dit onderzoek door de brede reikwijdte veel aanknopingspunten voor verder 
onderzoek door de hoeveelheid aan aandachtsgebieden die bestreken worden en de vele 
vragen die erdoor opgeworpen worden. Ik kies hier voor drie pregnante thema’s die in de 
ontwikkel-en de veranderingslijn naar voren zijn gekomen.  

Ten eerste wil ik een aanbeveling doen voor onderzoek naar een verdere 
conceptualisering van de drie vrije stemmen, als een taal waarmee gesproken kan worden 
over subjectificatie, en naar de toepassing daarvan in verschillende contexten. Deze taal is in 
dit onderzoek in aanzet ontwikkeld maar is nog geen ‘gebruikerstaal’ geworden voor 
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leerkrachten. Er zou onderzocht kunnen worden wat de inzet van verschillende 
kunstvormen, zoals theater en muziek, zou betekenen voor het aanspreken van deze 
stemmen en of- en op welke manier- de taal die hier is ontwikkeld bij zou kunnen dragen aan 
de ruimte voor subjectificatie als derde doeldomein in het onderwijs.  

Een tweede aanbeveling voor verder onderzoek die ik zou willen doen betreft een 
verdiepende studie naar de pedagogisch didactische driehoek van kunst, kinderfilosofie en 
natuur. Het gaat dan specifiek om de vraag hoe kunst en kinderfilosofie zodanig in relatie 
gezet kunnen worden met de natuurlijke omgeving dat er kan worden bijgedragen aan het 
ervaren van- en de verhouding met- ‘het andere’. Er zou dan met name kunnen worden 
gekeken naar hoe een creatieve dialoog met verschillende entiteiten in de levende natuur 
zoals bomen of planten gevoerd kan worden, zonder dat verbeeldingskracht of 
voorstellingsvermogen deze tot object van begrip of van de eigen wensen en verlangens 
maken.  

Dit zou in de richting kunnen gaan van het ontwikkelen van een ervaringsgerichte 
taal. Het doel is dan niet om te zoeken naar een manier om het ecologisch bewustzijn van 
kinderen te vergroten, hoewel dat natuurlijk wel kan gebeuren en dan goed is, maar het gaat 
hier om iets basaals als het zich kunnen verhouden tot een levende natuurlijke wereld en de 
rol die kunst en kinderfilosofie hier mogelijk in kunnen spelen.  

Een derde aanbeveling voor verder onderzoek die ik wil doen betreft een vervolg op 
dit actieonderzoek, waarin het intergenerationele een grotere rol zou kunnen spelen en de 
kinderen de belangrijkste co-onderzoekers zouden zijn. Er zou dan met name gekeken 
kunnen worden naar de manier waarop zij in een gelijkwaardige dialoog met hun 
leerkrachten en ouders zouden kunnen bijdragen- en sturing geven aan- de verdere 
ontwikkeling van het lab en de reflectie daarop.    

Interessant daarbij is, om te zien of er een conversatieruimte zou kunnen ontstaan 
waarin volwassenen zich zouden durven laten leiden door de kinderen en deze de moed 
zouden hebben om dit gedurende het onderzoeksproces op te pakken. De vraag is ook welke 
taal hier zou worden gesproken; hier zie ik een ontwikkelingskans voor de inzet van artistieke 
middelen in het onderzoek, voor arts based action research. 
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Nawoord 
 
Na de hierboven beschreven periode van onderzoek die liep tot december 2017 is mijn 
betrokkenheid bij de implementatie van het kunst-& filosofielab in de praktijk van KDS 
Bisschop Bekkers gebleven. Zoals ik hierboven heb gesteld is het afronden van 
actieonderzoek niet makkelijk. Iedere bepaling van een eindpunt is arbitrair omdat het gaat 
om een ontwikkeling en verandering waarvoor langere tijd nodig is en ook vanwege de 
professionele en menselijke relatie die je als onderzoeker met de co-onderzoekers bent 
aangegaan, die je niet ‘opzegt’ omdat een deel van het werk is afgerond.  

Zo ben ik regelmatig teruggegaan naar de school om een serie sessies van het kunst-
& filosofielab in de Schooltuin en in de klas te observeren en hierbij waar nodig als 
klankbord voor de leerkrachten te fungeren. Zij probeerden ieder een eigen manier te vinden 
om het lab vorm te geven en hielden mij op de hoogte van de ontwikkelingen door middel 
van foto’s en berichten. Daarnaast waren enkele leerkrachten betrokken bij de verspreiding 
van het lab en deden zij mee in een tweejarig project op vier andere scholen, waarvoor we 
een tijdelijke, buitenschoolse enclave in een natuurlijke omgeving realiseerden. 

Ook heb ik samen met de leerkrachten van de bovenbouw, enkele grafisch 
vormgevers en een game-designer verder gewerkt aan een beeldende vertaling van de 
principes en werkwijzen van het kunst-& filosofielab, door dit als een beeldend kaartspel 
vorm te geven. Dit was een eerder geuite wens van icc Mirjam. Zij zag dit als een goede 
manier om ruimte te geven aan de agency en creativiteit van haar collega’s. Het uitgangspunt 
was dat dit beeldende en als spel vormgegeven ‘educatieve gereedschap’ behulpzaam zou 
kunnen zijn voor de leerkrachten bij ‘het zich eigen maken’ van het lab. In dit kaartspel gaat 
het om een set ijkpunten op basis waarvan geimproviseerd kan worden en dat kan dienen als 
ideeëngenerator voor de sessies, waarin zelf de creatieve opdrachten en filosofische vragen 
bedacht moeten worden.  

Dit kaartspel is bij de afronding van de thesis af en kan gebruikt worden als 
ondersteuning bij de verdere verspreiding naar andere scholen. Het lijkt een passend 
instrument bij het overdragen van een kunst- & filosofielab dat geen methode is en geen 
vaste vorm of plaats heeft. Anders gezegd, dat als binnen- of buitenschoolse enclave in 
iedere context een andere hoedanigheid kan aannemen en daarin een ‘vonk’ kan afgeven 
waarmee een polyfonie van vrije stemmen mogelijk wordt gemaakt. 
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Nathalie Beekman is kunstenaar, educator en onderzoeker. Sinds 1991 houdt zij zich bezig 
met film, mediakunst, situatiekunst en artistiek onderzoek in sociale praktijken. Tussen 2001 
en 2012 was zij artistiek leider van Pavlov medialab en Pavlov E-lab. Deze labs waren 
respectievelijk gericht op interdisciplinaire (situatie)kunstprojecten en kunst-& 
wetenschapscollaboraties. Vanaf 2013 is zij artistiek leider van Sparklab, kunst- & filosofielab 
voor kinderen. Verder is zij part-time docent bij de Master Kunsteducatie Noord en doet 
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onderdeel van Academie Minerva in Groningen.  
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over biobased design.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



252 

 



253 

 

SAMENVATTING  
 

RUIMTE VOOR POLYFONIE  
Een actieonderzoek naar de betekenis van een kunst-&filosofielab voor de vrije handeling in het 
onderwijs 
 
INLEIDING 
In dit proefschrift wordt verslag gedaan van een actieonderzoek waarin is onderzocht hoe 
een kunst- & filosofielab zou kunnen bijdragen aan ruimte voor de ‘vrije handeling’ op een 
multiculturele basisschool. In dit kader is gezocht naar de mogelijkheden die een combinatie 
van kunst en kinderfilosofie biedt voor een polyfonie van ‘vrije’ stemmen van kinderen. 
Deze stemmen zijn hier geconceptualiseerd als de authentieke-, de creatieve- en de 
verantwoordelijke stem en worden in relatie gezien tot een specifieke vorm van 
persoonsvorming waarin vrijheid centraal staat en die door onderwijsfilosoof Gert Biesta 
(2010, 2013, 2018) ‘subjectificatie’ wordt genoemd. 

De aanleiding hiervoor wordt gevormd door de veelgehoorde kritiek dat in de 
afgelopen twee decennia in het onderwijs de balans is doorgeslagen naar een sterke 
complexiteitsreductie en controle, naar wat in dit onderzoek wordt aangeduid als ‘vaste grip’. 
Er wordt hierbij gewezen op het huidige ‘neoliberale’ onderwijsbeleid en het feit dat veel 
onderzoek gericht is op 'evidence-based' onderwijs, zodat van tevoren gedefinieerde 
'opbrengsten' kunnen worden gegenereerd. Volgens veel critici werkt deze resultaatgerichte 
aanpak een specifieke vorm van normalisering in de hand, zou er sprake zijn van te weinig 
aandacht voor persoonsvorming en de kunsten, een versmalling van het curriculum en een 
de-professionalisering van leerkrachten. Anders gezegd; de eigen stem van kinderen zou hier 
niet genoeg ruimte krijgen en leerkrachten zouden vaak tot spreekbuis van het 
onderwijsbeleid worden gemaakt.  

De partnerschool in het onderzoek, katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers in 
Groningen, kan als exemplarisch worden gezien voor de ontwikkelingen in het grotere veld. 
De school geeft aan dat er door de systeemdruk die voortkomt uit het huidige 
onderwijsbeleid en door de maatschappelijke problematiek in de wijk waarmee zij te maken 
heeft sprake is van een verstoorde balans tussen vaste grip en vrije handeling. Er zou 
hierdoor een te grote nadruk op cognitieve prestaties, disciplinering en testen liggen. 
Pluraliteit, het erkennen van het anders-zijn van de ander, wordt mede doordat de school een 
multiculturele schoolpopulatie heeft als een belangrijke waarde gezien, maar krijgt door de 
genoemde omstandigheden te weinig ruimte.  

In dit onderzoek is gezocht naar het geven van ruimte aan subjectificatie omdat het 
hier bij uitstek gaat om de vrije handeling. Het uitgangspunt is dat kinderen meer geboden 
moet worden dan het vinden van hun plaats in de bestaande wereld. Als ‘nieuwkomers’ 
moeten zij de ruimte krijgen om zowel hun eigen anders-zijn en dat van anderen, als hun 
ongeziene mogelijkheden te ontdekken; om de wereld op hun manier in beweging te brengen 
en hiervan de gevolgen te ondergaan.  
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Ieder kind wordt hier overdrachtelijk beschouwd als ‘een koor van stemmen’, vol 
met geziene en ongeziene perspectieven en posities ten aanzien van een geglobaliseerde 
wereld die vaak als complex, ambigu of onvoorspelbaar wordt ervaren. De wereld wordt 
vanuit deze hoedanigheid aangeduid als zeer ‘meerstemmig’ en biedt de uitdaging om zich te 
verhouden tot het onbeantwoordbare, het onvoorziene en het ongerijmde. 

Er is gekeken naar hoe het kunst- & filosofielab in de praktijk van de partnerschool zou 
kunnen bijdragen aan het herstellen van de balans tussen vaste grip en vrije handeling, door 
ruimte en mogelijkheden te bieden voor subjectificatie en op welke manier dit van betekenis 
zou kunnen zijn voor de kinderen, de leerkrachten en deze schoolpraktijk in ruimere zin.  
 
THEORIE 
Het conceptuele kader van dit onderzoek bestaat uit een aantal bestaande en nieuwe 
begrippen die relevant zijn in verband met de vrije handeling en die hier in samenhang 
worden gezet. Het betreft subjectificatie, polyfonie, vrije en onvrije stemmen, kunst en 
kinderfilosofie. In het door Biesta (2010, 2013, 2018) ontwikkelde begrip subjectificatie gaat 
het om de eigen stem maar wordt de kwaliteit van deze stem van groot belang geacht; het 
gaat hier niet om wie of wat je bent maar om hoe je bestaat. Op de twee noties die hierbij een 
rol spelen, ‘actie’ en ‘uniciteit’, wordt nader ingegaan. Biesta baseert zich op Arendt’s (1958) 
notie van actie, waarbij mensen in potentie worden beschouwd als vrije actoren, als 
‘beginners’ van het nieuwe in de wereld en ontleent aan Levinas het begrip uniciteit, dat hij 
aan onvervangbaarheid verbindt. In dit onderzoek wordt een verband gelegd naar 
aanspreekbaarheid en verantwoordelijkheid. Bij beide noties gaat het om een oriëntatie op 
vrijheid die te maken heeft met de manier waarop het subject zich verhoudt tot pluraliteit in 
de wereld. 

Er is getracht pluraliteit ervaarbaar te maken door dit begrip op te vatten als 
polyfonie, geïnspireerd door de interpretatie van Bakhtin (1984) die aan iedere stem hierin 
een onafhankelijke waarde toedicht. De verscheidenheid tussen- en in mensen kan zo 
waarneembaar worden als een koor van stemmen die wisselend naar voren komen in 
verschillende omstandigheden.  

Omdat deze polyfonie in verband wordt gebracht met subjectificatie en vrijheid de 
grondstof en opbrengst hiervan is, zijn op inductieve en op deductieve wijze een drietal 
‘vrije’ stemmen onderscheiden die er ieder op een andere manier uitdrukking aan geven. 
Naast vrijheid zijn de met subjectificatie samenhangende noties van actie en uniciteit als 
uitgangspunt genomen bij het conceptualiseren van de authentieke, de creatieve en de 
verantwoordelijke stem. Deze stemmen betreffen drie verschillende kwaliteiten die in ons 
denken, spreken en handelen aanwezig kunnen zijn. De combinatie van deze stemmen duid 
ik aan als een ‘wereldgerichte polyfonie’.  

De kwaliteit van de authentieke stem is beschreven als ruw, deels ongevormd, 
spontaan, gemoedsvol en onvoorspelbaar. Deze stem vertegenwoordigt als het ware een pril 
begin van een eigen beweging die in de wereld wordt gebracht.  

De kwaliteit van de creatieve stem wordt hier als een manifestatie van ‘het 
onvoorstelbare nieuwe’ in de wereld beschouwd. Deze stem is herkenbaar waar nieuwe, 
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ongelijksoortige verbindingen tussen ideeën, gebeurtenissen, handelingen en/of dingen 
worden gemaakt, in associatief denken en in evocatieve uitingen.  

De kwaliteit van de verantwoordelijke stem wordt beschreven als een manifestatie 
van aanspreekbaarheid en ontvankelijkheid. Deze stem is herkenbaar aan de interesse in- en 
een zorgdragen voor (de relatie met) de ander en het andere. In het onderzoek wordt 
gekeken naar de manier waarop het subject de eigen stemmen tot uiting brengt in interactie 
met zijn of haar omgeving.  

In dit onderzoek worden kunst en kinderfilosofie beide naar hun aard als 
polyfonische domeinen beschouwd die bijeengebracht in een interdisciplinair proces een rol 
kunnen spelen in relatie tot het verschijnen van deze drie stemmen. Kunst wordt hier 
beschouwd in het licht van een situationele esthetiek, als een kwaliteit van zijn en samenzijn. 

Kinderen worden deelgenoot van een specifieke manier van kijken, ervaren, denken en 
handelen; het gaat hier om de ervaring van het onbeantwoordbare, het onvoorziene of het 
ongerijmde in de wereld en de mogelijkheden die dit biedt voor transformatie. Deze ervaring 
wordt opgeroepen door een appèl op een aandachtige waarneming en de verbeeldingskracht 
of door een kantelend perspectief te bieden waardoor het besef van de eigen plaats in de 
wereld kan veranderen en in beweging blijven. 

Kinderfilosofie wordt in dit onderzoek beschouwd als een speelplaats voor 
‘ervaringsdenken’ en voor denkervaringen. Denken en ervaren zijn hier op een veelheid aan 
manieren met elkaar verweven. In het ‘denken over denken’ wordt het denken zich bewust 
van zichzelf in een denkervaring. Het ‘ervaringsdenken’ wordt hier beschouwd als een 
reflectieve manier van denken, die teruggaat op de opgedane ervaringen in de wereld, waarbij 
beelden en woorden, actie en reflectie met elkaar verbonden zijn. De nadruk wordt gelegd op 
een speelse benadering van het filosoferen, het zich kunnen verwonderen over een variëteit 
aan perspectieven van zichzelf en de anderen en over de meerduidigheid van het onderwerp 
zoals die in de dialoog wordt gevonden.  

Wat betreft de educatieve positionering staat het kunst-&filosofielab in relatie tot het 
Daltononderwijs, de signatuur van de partnerschool. De drie principes ‘Vrijheid in 
Gebondenheid’, ‘Zelfstandigheid’ en ‘Samenwerken’ zijn van de vijf kernwaarden die 
partnerschool Bisschop Bekkers aanhoudt het meest passend in relatie tot het zoeken naar 
ruimte en mogelijkheden voor de vrije handeling.  

Het lab wordt niet als een alternatieve vorm van kunst-of cultuureducatie gezien 
omdat het door de oriëntatie op de vrije handeling en in het bijzonder op subjectificatie van 
belang is om buiten de kaders van de drie kerndoelen van kunstzinnige oriëntatie te blijven.  
 
METHODOLOGIE 
In dit onderzoeksproject is gekozen voor participatief actieonderzoek. Dat betekent dat er 
onderzoek is gedaan wat tot de verbetering van de schoolpraktijk van KDS Bisschop 
Bekkers moest leiden en dat leerkrachten en directie van deze school als co-onderzoekers 
betrokken waren. Een iteratieve actie-reflectiecyclus kreeg hier vorm in de afwisseling tussen 
veldexperimenten en klankbordvergaderingen. Hierdoor kon het kunst-& filosofielab 
zodanig worden ontwikkeld dat het pedagogisch didactisch relevant zou zijn met betrekking 
tot het terugbrengen van de vrije handeling in deze school. Door in de veldexperimenten 
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verschillende pedagogisch gemotiveerde didactische benaderingen uit de kunst en de 
kinderfilosofie te verkennen, kon nieuw handelingsrepertoire worden ontwikkeld waarmee 
de leerkrachten zelf vorm kunnen geven aan de verandering in hun praktijk. 

In relatie tot het veranderproces op de werkvloer is gekeken naar de specifieke 
manieren van denken en kijken die ervoor zorgen dat bestaande handelingspatronen 
standhouden, ook waar deze problematisch blijken te zijn. Er is gebruik gemaakt van een 
‘enclave’ als veranderingsstrategie. Deze wordt bij Friedman (2014) opgevat als een sub-veld 
binnen een groter veld dat hiervan afwijkt door een andere configuratie van actoren en 
spelregels, er zo een uitdaging voor vormt en actoren in beweging kan brengen. 

 
DATAPRESENTATIE & -ANALYSE 
Het proces van dataverzameling vond plaats in drie periodes waarin achtereenvolgens de 
conversatieruimte, de enclave en de implementatie centraal stonden. Achtereenvolgens werd 
het kunst-& filosofielab in de schoolpraktijk van KDS Bisschop Bekkers gezet, er tijdelijk 
uitgehaald en op afstand ervan in een bos geplaatst en er daarna doorontwikkeld weer in 
teruggebracht.   

De eerste fase was gericht op het bouwen van een conversatieruimte in de school. 
De ontwikkelcyclus van het kunst- & filosofielab kreeg vorm in een reeks veldexperimenten 
en een tussentijdse reflectie hierop. Waar uit de uitspraken, expressie, houding of handelen 
van kinderen bleek dat bepaalde opdrachten en werkvormen ruimte leken te bieden voor hun 
vrije stemmen was dit richtinggevend voor de ontwikkeling van de veldexperimenten. De 
school werd gerepresenteerd door een betrokken intern cultuur coördinator. 

Naast de drie vrije stemmen werden in deze fase een ‘sociaal-gedisciplineerde stem’ 
en een ‘stille stem’ onderscheiden. De eerste stem werd hier gezien als de geïnternaliseerde 
stem van opvoeders en autoriteiten. De tweede stem leek in relatie te staan tot verlegenheid, 
sociaal ongemak in de groep, het meer beeldend dan talig ingesteld zijn dan wel tot een als 
moeilijk ervaren overgang van de gedisciplineerde schooltaal naar een ‘nieuwe’ taal die meer 
eigen, experimenteel of beeldend is.  

Wat betreft de vrije stemmen werd zowel de authentieke, de creatieve als de 
verantwoordelijke stem waargenomen. De authentieke stem werd herkend in gemoedsvolle 
handelingen en uitingen en in ‘sociaal onwenselijke’ uitspraken die vaak tot een levendige 
dialoog leidden; er bleek vaak moed nodig om de groepsmonoloog te doorbreken.  

Voor het verschijnen van de creatieve stem bleken silly assignments, zogenaamde 
‘onzinnige’ creatieve opdrachten goed te werken. Het filosoferen met dingen waarmee geen 
taal gedeeld wordt en die een appèl doen op de verbeeldingskracht maakten indruk op de 
kinderen. Voor de verantwoordelijke stem bleken de pedagogische houding van de 
begeleiders en het geven van echte verantwoordelijkheid, waarbij het eigen handelen 
consequenties kon hebben, vruchtbaar.  

Tijdens de ontwikkelcyclus van het lab werd geleerd van de school en werd 
aansluiting gezocht bij de Daltondoelen ‘Vrijheid in Gebondenheid’, ‘Samenwerken’ en 
‘Zelfstandigheid’. Aan het einde van de eerste fase vormde de drukke schoolomgeving de 
aanleiding voor een tijdelijke verplaatsing naar een enclave in een natuurlijke omgeving. Hier 
ontstond een andere dynamiek en werd het lab meer omgevingsgericht, zintuigelijk en fysiek 
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georiënteerd. Tijdens de veldexperimenten bleek er een verschil te zijn tussen het beeld wat 
leerkrachten hebben van kinderen en hoe zij in het lab naar voren kwamen. Het feit dat 
leerkrachten naar hun cognitieve prestaties op school keken bleek als een beperkend kader te 
werken. 

In de tweede fase werd het kunst-&filosofielab door de verandering van locatie 
tijdelijk een buitenschoolse enclave. De natuurlijke omgeving bleek kalmerend te werken 
voor de kinderen en hun betrokkenheid en plezier te vergroten. In deze fase was 
daadwerkelijk sprake van actieonderzoek omdat leerkrachten en de directrice van de school 
zich actief betrokken gingen tonen. Zij waren beurtelings als observant aanwezig bij de 
veldexperimenten en namen deel aan klankbordvergaderingen. Zo ontstond er een 
substantiële verbreding van het draagvlak voor het lab in de school en een gezamenlijk 
leerproces van de betrokkenen.  

De ‘stille stem’ manifesteerde zich met name waar taligheid een rol speelde; in 
beeldende uitingen kwam dit nauwelijks voor. De machtsverhouding tussen kinderen en 
volwassenen en het appèl op het zelf denken zonder duidelijk richtinggevend kader waren 
mogelijk van invloed op deze stem. Door het inzetten van filosofische dialogen, creatieve 
werkvormen, ‘ateliertijd’ en buitenopdrachten in de natuurlijke omgeving werd een appèl 
gedaan op de authentieke, de creatieve en de verantwoordelijke stem van kinderen. De focus 
lag op de manier waarop zij zich uit eigen beweging, zelfstandig en dan wel in samenwerking 
met elkaar uitdrukten.  

De authentieke stem kwam hier op meerdere manieren vaker naar voren; de ruwe en 
spontane kwaliteit ervan zorgde incidenteel voor het doorbreken van de bestaande 
machtsverhoudingen. De ‘sociaal onwenselijke’ uitspraken waar op school met disciplinering 
op werd gereageerd werden hier in dialoog gebracht en bevraagd vanuit diverse 
perspectieven.  

De creatieve stem kwam op veel verschillende manieren naar voren; in het stellen 
van verbeeldingsrijke vragen, in evocatief taalgebruik, in het associëren naar aanleiding van 
schilderijen, in omgevingsgerichte creatieve expressie en in het experimenteren met (abstract) 
beeldvocabulaire. Deze stem werd ook waargenomen waar tekeningen werden gebruikt als 
een terloopse manier van verkennen van gedachten en ideeën tijdens de filosofische dialoog. 
De procesgerichte benadering, het inzetten van silly assignments en het participeren door de 
begeleiders waren van invloed op het verschijnen van de creatieve stem.  

De verantwoordelijke stem werd duidelijker onderscheiden dan in de eerste fase. Er 
leek zich een sociale ruimte te hebben gevormd waarin kinderen beter konden omgaan met 
‘Vrijheid in Gebondenheid’. Zij lieten zien inzicht te hebben in de aard van verantwoordelijk 
zijn als een vorm van ‘zorgdragen voor’ en ook in het verschil tussen volwassen zijn en 
volwassen doen. Waar er minder sturing was en kinderen vorm moesten geven aan hun eigen 
vrijheid bleek het dragen van verantwoordelijkheid soms ook als lastig te worden ervaren of 
zelfs bewust te worden afgewezen.  

Er tekende zich in deze fase een zekere positionering af van de verschillende 
stemmen ten opzichte van elkaar. Zo leek de authentieke stem vaker vooraf te gaan aan of 
over te gaan in de creatieve of de verantwoordelijke stem en kon in die zin als voorwaardelijk 
voor de andere stemmen beschouwd worden.  
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Het lab werd als buitenschoolse enclave een ‘intense ervaringsplek’ voor de kinderen 
en bood ruimte aan leerkrachten om een andere pedagogische en didactische aanpak, 
geïnformeerd door kunst en kinderfilosofie, te observeren. Dit leidde tot het kijken naar de 
kinderen vanuit een ander pedagogisch perspectief. 

De derde fase van het onderzoeksproject was gericht op het onderzoeken van 
manieren waarop het kunst-&filosofielab en de bevindingen ervan geïmplementeerd zouden 
kunnen worden in de school. De inzet was om het lab niet als methode in de praktijk te 
brengen maar door dialoog een aantal principes en vuistregels over te dragen aan de 
leerkrachten. In de overgangsfase werd gezocht naar een geleidelijke overgang van de enclave 
in het bos naar de schoolpraktijk. Leerkrachten participeerden in de sessies waardoor een 
gezamenlijk leerproces ontstond. De kinderen uit de kerngroep namen afscheid van de 
enclave. Bij dit laatste was er sprake van weerstand; zij voelden zich niet serieus genomen 
door de volwassenen omdat zij niet werden gekend in de beslissing om de implementatie van 
het lab in de school doorgang te laten vinden. 

In de overdrachtsfase namen de leerkrachten het lab over. Het werd als binnen-
schoolse enclave een ‘satelliet’ van de school. De leerkrachten gaven vorm aan de verdere 
ontwikkeling van het lab in de Schoolwerktuin en in de school als projectdag. In deze fase lag 
de focus primair op het aanspreken van de agency en creativiteit van de leerkrachten. Door 
de andere pedagogische en didactische benadering in het lab werd bij de leerkrachten een 
reflectie op de eigen manier van denken en doen opgeroepen en kantelde het perspectief op 
de kinderen.  

Bij de implementatie liepen zij tegen meerdere uitdagingen aan. Het betrof met 
name de houding en vaardigheden die bij kunst en kinderfilosofie van belang zijn en die 
moesten worden ontwikkeld, het zelf vormgeven van het lab zonder methode aangereikt te 
krijgen, de beperkte tijd die hiervoor beschikbaar was en de groepsgrootte waarin een aantal 
kinderen het moeilijk vond om met de grotere vrijheid om te gaan. 
 
CONCLUSIES 
De onderliggende vraag hoe de ontwikkeling van een kunst-&filosofielab in de 
schoolpraktijk van KDS Bisschop Bekkers bij zou kunnen dragen aan het herstellen van de 
verstoorde balans tussen vaste grip en vrije handeling in hun onderwijs vormde de 
grondtoon van dit project. Er zijn aanwijzingen gevonden dat het kunst- & filosofielab zoals 
dat gezamenlijk met de school ontwikkeld is een bijdrage kan leveren aan deze specifieke 
opdracht. De situatie van deze multiculturele school; de kramp waarin zij zich bevindt en de 
uitdaging waar zij zich voor gesteld ziet om zich te verhouden tot pluraliteit, kan als 
exemplarisch worden beschouwd en in die zin kunnen de bevindingen van belang zijn voor 
andere scholen in het onderwijsveld in Nederland. 

Door Biesta’s concept van subjectificatie te verbinden aan drie vrije stemmen, de 
authentieke, de creatieve en de verantwoordelijke stem, is een taal ontwikkeld om 
verschillende kwaliteiten van het verschijnen van de kinderen in de wereld te benoemen. 
Wanneer deze stemmen herkend worden door leerkrachten kan er op tentatieve wijze ruimte 
en mogelijkheden voor worden gegeven, waardoor subjectificatie, en daarmee de vrije 
handeling, een plek kan krijgen in het onderwijs. Zij kunnen deze taal gebruiken om op een 
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andere manier te kijken naar dat waarmee leerlingen uit eigen beweging komen, dit op 
zichzelf te waarderen en er anders mee om te gaan dan ze gewend zijn te doen. 

Er zijn veel voorbeelden gevonden van manieren waarop door kunst, kinderfilosofie 
en de natuurlijke omgeving een polyfonie van vrije stemmen kan worden opgeroepen. Door 
de diversiteit aan invalshoeken die hierdoor in het spel zijn gebracht, zoals verbale, 
beeldende, fysieke en zintuigelijke, ontvouwde zich voor kinderen een verscheidenheid aan 
mogelijkheden om uiting te geven aan de vrije handeling. Er kwam zo zicht op hun vaak 
onbekende kwaliteiten; op hun onderscheidende manieren van denken, ervaren en handelen. 
Het ging om onvergelijkbare verschillen tussen kinderen waarin geen sprake was van een 
cognitieve rangorde. Op deze manier kon pluraliteit waardevol worden gemaakt. Het 
ontvankelijk zijn voor en interesse hebben in de ander en het andere bleek voorwaardelijk te 
zijn voor een polyfonische dialoog van vrije stemmen. 

De ervaringen in dit onderzoek leren dat de subjectificatie van kinderen relationeel 
moet worden bekeken, dat wil zeggen dat de houding van de leerkracht en zijn of haar 
handelingsvermogen en - ruimte van grote invloed zijn op het verschijnen ervan. Om deze 
reden is het van belang gebleken om van het kunst-& filosofielab geen methode te maken 
maar het te beschouwen als educatief gereedschap met een ‘spelkarakter’. Dat wil zeggen dat 
het leerkrachten uitnodigt om te spelen met een aantal ingrediënten: een actiereflectie-cyclus 
van maken en beschouwen, een wisselend thema, een aantal pedagogische didactische 
vuistregels, werkzame principes voor het formuleren van filosofische vragen en voor het 
bedenken van creatieve opdrachten.     

Leerkrachten kunnen op basis van hun praktische wijsheid en creativiteit hier een 
verdere inhoud en samenhang aan geven, samen met de kinderen op avontuur gaan en 
buiten hun kennis en instructie treden. Dit, naast de drie onderscheiden vrije stemmen die 
een taal bieden om te kunnen benoemen wat er gebeurt in relatie tot de vrije handeling, 
vormt de nieuwe handelingsruimte die aan leerkrachten geboden wordt en waarmee hen niet 
alleen een ontsnapping uit de vaste grip, maar ook een genuanceerd alternatief wordt 
geboden.  

Het lab als enclave en de school zijn geen twee afgescheiden delen. Er is sprake van 
een wederkerige relatie die op twee ruimtelijke manieren gezien kunnen worden. Het lab kan 
worden beschouwd als een derde ruimte, een fremdkörper in de school waar een andere, 
creatieve manier van omgang mogelijk is die voor alle betrokkenen nieuw is en waarvan geen 
van hen zich eigenaar kan noemen. Hier kan een vermenigvuldiging van de mogelijkheden 
tot samenleven- en werken ontstaan. De enclave kan ook als satelliet van de school fungeren; 
door de afstand-in-verbondenheid en de mogelijkheid tot uitzoomen wordt een fundamentele 
reflectie op de praktijk mogelijk. De werkzaamheid van de enclave is zodanig groot dat hier 
wordt voorgesteld om deze niet alleen als tijdelijk veranderingsinstrument te zien, maar als 
een ideale, duurzame vorm voor het kunst- & filosofielab. De aanbeveling is dan ook, dat 
iedere school een permanente binnen- of buitenschoolse enclave voor dergelijke 
onderwijsexperimenten zou moeten hebben. 
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SUMMARY 

 

ROOM FOR POLYPHONY  
An action research study into the potential significance of an art & philosophy lab for free action in 
education  
 
INTRODUCTION 
This dissertation reports on an action research study investigating how an art & philosophy 
lab can contribute to more room for ‘free action’ at a multicultural primary school in a socio-
economically vulnerable neighbourhood by offering opportunities for a polyphony in which 
three ‘free’ voices can be distinguished that are linked to subjectification (Biesta, 2010, 2013, 
2018); the authentic, the creative and the responsible voice.  

The rationale for this study is a much-heard criticism in the field of education, namely 
that over the past two decades the balance has shifted towards a strong degree of complexity 
reduction and control, an attitude that is referred to in this study as ‘fixed grip’. The reason 
given for this development in current educational policy is that much research focuses on 
evidence-based education so that predefined ‘yields’ can be generated. According to the 
many critics, this result-oriented approach facilitates a specific kind of normalization, which 
leads to a narrowing of the curriculum and a deprofessionalization of teachers and leaves too 
little room for personal development and the arts. In other words, there is arguably too little 
room for children’s own voices, and teachers often inadvertently become the mouthpieces of 
the educational policy.  

The partner school in this study, the Bisschop Bekkers Catholic Dalton School, can be 
seen as exemplary for the developments in the educational field at large. The school indicates 
that the system pressure arising from the current educational policy and the social problems 
facing the neighbourhood have created an imbalance between ‘fixed grip’ and ‘free action’. 
As a result, too much attention is devoted to cognitive performance, discipline and testing. 
Plurality, in the sense of the other’s otherness, is viewed as an important value all the more 
so because the school serves a multicultural population, but receives too little attention 
because of school’s environment of the location. 

In this study, which is concerned with free action, we sought to create room for 
subjectification, an interpretation of ‘formation of the person’. The underlying assumption is 
that children should be offered more than just a place in the existing world. As ‘newcomers’ 
they must be given space to discover their own and other people’s otherness and their 
unrealized potential, thus allowing them to set the world in motion in their own way and 
experience the consequences of their actions. 

In this context, every child is metaphorically seen as a ‘choir of voices’, and full of seen 
and unseen perspectives and positions in relation to a globalized world that is often 
experienced as complex, ambiguous or unpredictable. In this study, this world is seen as 
highly polyphonous, challenging humans to relate to the unanswerable, the unpredictable and 
the absurd. 
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We investigated how the art & philosophy lab organized at Bisschop Bekkers could 
contribute to restoring the balance between fixed grip and free action by offering room and 
opportunities for subjectification, and what significance this could have for children, teachers 
and the wider school community.  
 
THEORY 
The conceptual framework consists of a number of core concepts relating to free action that 
are combined in this study. These are subjectification, polyphony, free and unfree voices, art 
and philosophy with children. Biesta’s concept of subjectification centres on a person’s 
authentic voice, whereby the quality of this voice is considered particularly important; it is 
not about what or who you are but about how you exist. We examine in more detail the two 
notions that play a role in this context, namely ‘action’ and ‘unicity’. Biesta (2010, 2013, 2018) 
bases himself on Arendt’s (1958) notion of ‘action’: the human as a free actor bringing 
something new into the world and other people’s responses to this. He also bases himself on 
Levinas’ concept of ‘unicity’, which he links to irreplaceability. This study links these two 
concepts to accountability. Both concepts are concerned with an orientation towards 
freedom that is linked to the way in which the subject relates to plurality in the world.  

In this study, we attempt to turn plurality into an actual experience by understanding 
this concept as a polyphony, inspired by the definition of Bakhtin, who describes it as a 
multitude of independent and unmuffled voices and consciousnesses (Bakhtin, 1984). This 
makes diversity between and within people discernible as a choir of voices that come 
forward under different circumstances.  

This link between polyphony and subjectification, with freedom as both raw 
material and yield, allows us to inductively and deductively identify three ‘voices’ that each 
give expression to this in a different way. By complementing freedom with the concepts of 
action and unicity as starting points, we can identify an authentic, a creative and a responsible 
voice. These voices relate to three different qualities in our thinking, our speech and our 
actions. Combined, they are referred to as a ‘world-oriented polyphony’.  

The quality of the authentic voice is described as raw, partially unformed, 
spontaneous, passionate and unpredictable. This voice represents as it were the first 
sprouting of an autonomous movement as it is brought into the world.  

The quality of the creative voice is seen in this context as a manifestation of ‘action’ 
i.e. a free action through which the ‘unpredictable new’ is brought into the world. This voice 
is heard wherever new, disparate connections are made between ideas, events, actions and/or 
objects through associative thinking patterns and evocative expressions.  

The quality of the responsible voice is seen as a manifestation of accountability and 
receptivity. This voice is characterized by an interest in, care for and relationship to the other 
and otherness. I focus on how the subject brings expression to their own voices in 
interaction with their environment.  

In this study, art and philosophy with children are seen by their very nature as 
polyphonic domains that, when combined in an interdisciplinary process, can play a role in 
the manifestation and expression of the three free voices. In this context, art is seen in light 
of a situational aesthetics as a quality of being and togetherness. Children are invited to 



263 

 

engage in specific ways of looking, experiencing, thinking and acting. They are invited to 
experience the unanswerable, the unforeseen and the absurd aspects of the world. This 
experience is created by engaging heightened perception, imagination, or a tilted perspective 
such that awareness of one’s position in the world can change and remain dynamic.  

In this study, philosophy with children is seen as a playground for ‘experiential 
thinking’ and thinking experiences. In this context, thinking and experiencing are linked in a 
variety of ways. In ‘thinking about thinking’, thinking becomes aware of itself in a thinking 
experience. ‘Experiential thinking’ is seen as a reflection on the consequences of a 
continuous interaction with the world whereby image and word, action and reflection are all 
linked. The emphasis lies on a playful approach to philosophizing, the ability to marvel at the 
variety of perspectives in self and others and the ambiguity of a topic as expressed in 
dialogue.  

In terms of educational positioning, the art & philosophy lab is related to the Dalton 
educational philosophy, the signature of the partner school. Among the five foundational 
principles of Bisschop Bekkers, the principles of ‘Freedom in restraint’, ‘Autonomy’ and 
‘Collaboration’ are most closely aligned with the underlying objective of this study, which is 
to investigate room and opportunities for free action.  

The lab is not seen as an alternative form of art- or cultural education because the 
orientation towards free action and in particular subjectification makes it crucial to remain 
outside the frameworks of the three core objectives of the Dutch government’s programme 
Kunstzinnige Oriëntatie (Artistic Orientation).  
 
METHODOLOGY 
In this research project I opted for participatory action research. This means that research 
was conducted with the intention of leading to improved functioning at Bisschop Bekkers 
and the school’s teachers and director were involved in the study as co-researchers. The 
iterative action-reflection cycle was shaped through field experiments, sounding board 
meetings and interim reflection meetings. Various pedagogically motivated didactic methods 
from the domains of art and philosophy with children were explored with the intention to 
provide the lab with a new repertoire of actions which the teachers could independently use 
to bring about change in their teaching.  

With respect to transformation in the workplace, specific forms of thinking and 
observing that ensure that existing, problematic action patterns are maintained, were 
investigated. Based upon this, the next step was to look for a different approach in the 
workplace. 

We used the ‘enclave’ as a specific strategy for change. This strategy is defined by 
Friedman as a sub-field within a greater field, differentiated from it by a specific 
configuration of actors and rules that diverge from the surrounding field such that the 
enclave forms a challenge (Friedman, 2014) and potentially brings actors into motion.  
 
DATA PRESENTATION & ANALYSIS 
The data was collected over three periods that focused successively on the conversational 
space, the enclave and the implementation. The art & philosophy lab was first located on the 



264 

 

school premises, then temporarily moved to another location in the forest, developed 
further, and finally brought back into the school.  

The first phase focused on creating a conversational space within the school, 
something that is considered essential in action research. The development cycle of the art & 
philosophy lab was given shape through a series of field experiments with varying 
assignments, working methods and interim reflections. Wherever the children’s 
communications, expressions, attitudes or actions indicated that certain assignments or 
working methods were providing room for the free voices, this was used as a guiding 
principle in developing the field experiments. This phase did not yet include any sounding 
board meetings in which a joint reflection on the development process could take place. The 
school was represented by a committed internal cultural coordinator/teacher.  

In addition to the three free voices, in this phase we also identified a ‘socially 
disciplined voice’ and a ‘silent voice’. The first voice was seen in this context as the 
internalized voice of educators and authorities. The second voice seemed to be related to 
shyness, social unease in a group, being more visually than linguistically oriented or a 
somewhat difficult transition from the disciplined school language to a ‘new’ language that 
was more authentic, experimental or visual.  

With respect to the free voices, we were able to observe all three: the authentic, 
creative and responsible voice. The authentic voice was seen in passionate actions and 
expressions and in ‘socially undesirable’ utterances that often led to a lively dialogue; it 
became clear that breaking through the group monologue often required courage.  

In their creative expressions the children tended to be quite timid, but ‘silly 
assignments’, absurd creative assignments and a play with language in ‘chance operations’ in 
an absurd manner turned out to be effective in inviting the creative voice to manifest. 
Another activity that made a deep impression on the children was philosophizing with 
objects that can’t communicate by appealing to the imagination. 

Both the pedagogical attitude of the facilitators and giving children real 
responsibility turned out to be fruitful in activating the responsible voice.  

During the development cycle of the lab, we learned more about the school’s 
philosophy and integrated the Dalton objectives of ‘Freedom in restraint’, ‘Collaboration’ 
and ‘Autonomy’ into the lab. The busy school environment resulted in the lab temporarily 
relocating to an enclave in the forest where the natural environment gave rise to a different 
dynamic and the lab became more environment-oriented and focused on sensory and 
physical experiences. An important insight was that the teacher’s perception of their pupils’ 
cognitive performances often acted as a limiting factor, leading teachers to view pupils from 
this bias. In the lab, children spoke and acted differently than at school and could be 
observed outside whatever images existed of them.  

In the second phase, as a result of the change in location, the art & philosophy lab 
temporarily became an ‘out-of-school’ enclave. The natural environment turned out to have 
a calming effect on the children and increased their involvement and enjoyment. This phase 
involved actual action research: the teachers and director became actively involved, taking 
turns observing the field experiments and taking part in sounding board meetings. This led 
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to a substantial widening of the support for the lab within the school and a joint learning 
process for all involved.  

The ‘silent voice’ manifested primarily where linguistic expression played a role; it 
was hardly ever observed in visual expression. The power dynamics between children and 
adults and the appeal to autonomous thinking without clear direction or framework may also 
have played a role in this context. Through the use of philosophical dialogue, creative 
working methods, ‘atelier time’ and outdoors assignments in the natural environment, this 
phase appealed to the children’s authentic, creative and responsible voices.  

The focus lay on strengthening the children’s ownership, in particular in how they 
expressed themselves from their own authentic movement, autonomously yet in 
collaboration with others. Thanks to the extensive involvement of parents, who also 
sometimes joined in in field experiments, the lab turned out to have an ‘ageless quality’.  

The authentic voice manifested in a variety of manners; its raw and spontaneous 
quality occasionally led to breaking through existing power structures. The ‘socially 
undesirable’ utterances that would have led to disciplining at school were brought into 
dialogue in the lab and questioned from a variety of perspectives.  

The creative voice manifested in many different ways: through asking imaginative 
questions, the use of evocative language, in associations in response to paintings, 
environment-oriented creative expression and experimenting with abstract image vocabulary. 
This voice was also observed where drawings were used to casually explore thoughts and 
ideas. Within the assignments, the children focused on exploring their own creative 
perspectives, but they also engaged in much copying and emulation of what was offered. 
They seemed to find experiments in this phase easier. The process-driven approach, the use 
of silly assignments and the fact that facilitators also participated in the assignments all 
impacted this.  

The responsible voice was more clearly apparent than in the first phase. A social 
space seemed to have arisen  in which children were better able to deal with ‘freedom in 
restraint’. They also occasionally took responsibility by taking the initiative and being 
responsible for realizing what they initiated. In doing so they demonstrated an insight into 
the nature of responsibility as a form of ‘caring for’ as well as an insight into the difference 
between being an adult and acting like one. Where there was less guidance and children had 
to give shape to their own freedom, some children seemed to experience responsibility as 
difficult or even reject it consciously.  

A certain positioning of the various voices in relation to one another slowly became 
apparent. For example, the authentic voice often preceded or morphed into the creative or 
responsible voice and in that sense could be viewed as a precondition for the other two.  

The lab as an ‘out-of-school’ enclave acted as an ‘intense experiential space’ for 
children and offered room for teachers to observe a different pedagogical and didactic 
approach, informed by art and philosophy with children. This influenced the process of 
reframing, i.e. looking at children from a different pedagogical perspective.  

The third phase of the study focused on investigating the ways in which the art & 
philosophy lab and its findings could be implemented within the school. The objective was 
not to bring the lab into practice as a method but to use dialogue to transfer a number of 
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principles and general rules to the teachers. In the transition phase, we sought a gradual 
transition from the enclave in the woods to the school. Teachers took part in these sessions, 
leading to a joint learning process. The children from the core group had to say good-bye to 
the enclave. This led to some resistance; the children did not feel taken seriously by the 
adults because they were not consulted in the decision of moving the lab back to the school.  

In the transition phase the teachers took over the lab, which became a ‘satellite’ of 
the school in a within-the-school enclave and was further developed by the teachers in the 
Schoolwerktuinen as well as within the classroom as project lessons. In this phase, the focus 
lay primarily on appealing to the agency and creativity of the teachers. The various 
pedagogical and didactic approaches used in the lab invited the teachers to reflect on their 
own ways of thinking and acting, which shifted their perspective on the children’s capacities 
beyond cognitive performance.  

A number of challenges arose in the implementation phase. The teachers had to 
develop the attitude and skills required for art and philosophy with children, they had to give 
form to the lab by themselves without being offered a specific method, the time available for 
the project was limited, and group size made it difficult for some children to deal with the 
greater degree of freedom.  
 
CONCLUSIONS 
This project was based on the underlying question of whether developing an art & 
philosophy lab at Bisschop Bekkers could contribute to restoring the imbalance between 
fixed grip and free action in teaching. Indications were found that the art & philosophy lab 
as it was developed in collaboration with the school could indeed contribute to this specific 
objective. The school’s situation, the cramp it finds itself in and the challenge of relating 
freely to a polyphonic world can all be seen as exemplary and, in this sense, the findings of 
this study can be useful to other schools in the Netherlands.  

The idea that Biesta’s concept of subjectification as an interpretation of personal 
development might be ideally suited to restoring the imbalance between fixed grip and free 
action formed the guiding thread of this study. To make this abstract concept more concrete 
I identified three free voices: the authentic, creative and responsible voice. With this I 
developed a language for indicating various qualities of how children appear in the world. 
When these voices are recognized by teachers, they can be tentatively given more space and 
opportunities for expression, such that subjectification can be given a place in education. 
Teachers can use this language to look differently at what their pupils create when given the 
space, appreciate this expression for its own sake, and respond to it in different ways.  

We saw many examples of how art, philosophy with children and the natural 
environment can invite a polyphony of free voices. Thanks to the diverse approaches that 
this brought forth, including verbal, visual, physical and sensory approaches, the children 
were offered a wide range of possibilities for giving expression to free action. This revealed 
their often-unknown qualities and differentiated ways of thinking, experiencing and acting. 
These differences between children fell outside of any possible comparison or cognitive 
ranking. In this way, plurality could be turned into something valuable. In this context, it 
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became apparent that being receptive to and interested in the other and otherness was a 
precondition for a polyphonic dialogue of free voices. 

The experiences in this study show that the subjectification of children should be 
viewed relationally, i.e. in relation to the teacher’s attitude and their capacity and room for 
action. For this reason, it was deemed crucial to not turn the art & philosophy lab into a 
method but to view it as an educational tool with a ‘playful character.’ In other words, the lab 
is an invitation to teachers to play with a number of ingredients: an action-reflection cycle of 
creation and contemplation, varying themes, a number of pedagogical and didactic rules of 
thumb and operative principles for formulating philosophical questions and imagining 
creative assignments.  

Based on their practical wisdom and creativity, teachers can further give shape and 
coherence to such projects, take the children out on an adventure and step outside their field 
of knowledge and instruction. Together with the three free voices and the language they 
offer for articulating what happens in relation to free action, this represents a new space for 
action for the teachers, one that not only allows them to escape from the fixed grip but also 
provides a nuanced alternative.  

The lab as an enclave and the school are not two separate units. They are mutually 
related and can be spatially represented in two ways. The lab can be seen as a third space, a 
fremdkörper within the school that allows for a different, creative interaction that is new to all 
involved and that no one can claim ownership of. This can lead to the emergence of many 
new possibilities for living and working together. The enclave can also act as a satellite of the 
school, with distance-in-connection and the possibility of zooming out allowing for a 
fundamental reflection on the school’s practice. The effectiveness of the enclave is so great 
that it should not be viewed merely as a temporary instrument for change, but as an ideal 
sustainable form for the art & philosophy lab. I would advise every school to have a 
permanent enclave within or outside the school premises for this kind of educational 
experiment.  
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