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 Kort Speloverzicht

Met behulp van het Sparklab Spel leggen twee
tot drie spelers de basis van een dag of halve dag
creatief maken, denken, handelen en filosoferen. 
Dit doen zij door in rondes dagdelen vorm te 
geven, waarna ze de inhoud creëren door op
creatieve wijze kaarten te combineren.
Gedurende het spel wisselen spelers tussen de 
rollen van Ontwikkelaar en Reflector.

Kaarten

De kaarten van het Sparklab Spel zijn in twee 
categorieën opgedeeld: Structuur- en Inhoud 
kaarten. De eerste categorie, Structuur kaarten, 
worden gebruikt om de lijn en indeling van de dag 
te bepalen. De tweede categorie, Inhoud kaarten,
helpen de spelers om inhoud te geven aan 
gesprekken en activiteiten. 

Structuur Kaarten

1. Filosofie- en Activiteit Kaarten
Een dubbelzijdige kaart met Filosofie (blauw) aan 

de ene kant en Activiteit (rood) aan de andere. 
Spelers leggen een mix van drie tot vijf kaarten om 
de verhouding tussen filosofisch gesprek en de 
bijbehorende activiteit aan te duiden.

2. Flitsen
De blauwe Flits kaarten brengen kleine activiteiten 
in de filosofische gesprekken. Ze worden over 
een Filosofie kaart heen gelegd. Als het de eerste 
Filosofie kaart is van een blok dient de Flits als 
prikkel om het gesprek te starten. Als de Flits 
op een latere kaart wordt gelegd dient het als 
verkennende oefening in het lopende gesprek.

3. Beschouwing
De rood-blauwe Beschouwing kaarten worden 
aan het einde van een blok gelegd. Met de 
beschouwing kunnen kinderen kijken naar en 
vertellen over wat ze gemaakt hebben en nieuwe 
ideeën uiten. Het biedt de overgang van een 
activiteit naar een nieuw filosofisch gesprek.

4. Momenten
Deze groene kaarten geven de adem momenten 
van een Sparklab dag weer. Momenten variëren 
sterk in karakter, van Vrij Spelen en Fruit Eten tot 
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Vuurtje Stoken en Reflectie. Ze worden voor of na 
blokken gelegd, maar hebben niet altijd een vaste 
plek.

5. Atelier
De paarse Atelier kaarten worden gelegd aan het 
einde van de dag en geven de grote, afsluitende 
activiteit van de dag aan. Deze vijf kaarten worden 
achter elkaar gelegd in de structuur strook.

Inhoud Kaarten

1. Vraag-Kaarten
Bij het standaard Sparklab Spel worden vier thema’s 
geleverd. Ieder thema heeft vier Vraag-Kaarten, 
handige kaarten met een aantal filosofische vragen 
binnen dat thema. Deze kaarten worden onder de 
Filosofie kaarten van een blok gelegd. Zo heeft 
elk blok een aantal vragen om het gesprek mee te 
starten of gaande te houden.

2. Handelingen
De Handelingen (rood) zijn creatieve bezigheden 
die de kinderen doen om het thema te verkennen. 
Deze kaarten variëren sterk en kunnen door middel 
van materiaal keuzes nog unieker gemaakt worden. 

Ze worden met Sparks gecombineerd om een 
Activiteit te vormen. Spelers leggen de Handeling 
onder een Activiteit blok.

3. Sparks
De Sparks (oranje) voegen een gek element toe aan 
de gekozen Handeling. Deze kaart wordt deels over 
een Handeling neergelegd om een Activiteit te 
vormen. Hierdoor wordt een silly activiteit gevormd 
die kinderen uitdaagt om creatief te zijn.

5. Atelier
De paarse Atelier kaarten staan voor de grote eind 
activiteit van de dag. Een Atelier kan lang duren, 
gezien het de kinderen ruim de tijd geeft om het 
thema van de dag te verwerken in een grote crea-
tieve uiting. Het Atelier wordt altijd aan het eind 
van de dag gelegd, maar wordt altijd gevolgd door 
een Moment (Reflectie).

Legging

De kaarten waarmee de dag wordt gevormd 
worden binnen twee gebieden gelegd: de 
Structuur- en Inhoud-stroken. De Structuur strook 
biedt een chronologisch overzicht van de indeling 
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van de dag, terwijl de Inhoud strook diepgang 
geeft aan de activiteiten en gesprekken. Als geheel 
vormen de kaarten een wisselwerking tussen actie 
en reflectie op twee niveaus: gedurende de hele 
legging, alsmede binnen de rondes. Het is aan alle 
spelers om deze wisselwerking te bewaken.

Spelverloop

Voorbereiding
1.  Leg de kaarten in stapels per kaartsoort. 

(Vraag-kaarten, Handelingen, Sparks, etc.)
2. Schud de Handelingen en Sparks.
3.  Bepaal het thema voor de dag. Dit kan één van 

de vier bijgeleverde thema’s zijn, of een eigen 
thema.

4.  Bepaal welke speler start als Reflector, de 
overige spelers starten als Ontwikkelaar.

5.  Leg de Stiltemoment-kaart aan het begin van 
de Structuur strook. Dit is het startpunt van de 
dag.

Speelronde per blok
1.  Bepaal gezamenlijk of het blok start met een 

Moment (of misschien zelfs meerde) en leg dit 
op de Structuur strook.

2.  Leg totaal drie tot vijf Filosofie/Activiteit kaar-
ten, beginnende met de Filosofie kaarten.

3. Sluit het blok af met een Beschouwing kaart. 
4.  De spelers kiezen een Vraag-kaart en leggen 

deze op de Inhoud strook onder de gelegde 
Filosofie kaart(en).

5.  De spelers kiezen een Flits en leggen deze 
over een van de Filosofie kaarten heen. Het is 
mogelijk om meerdere Flitsen in een blok te 
leggen, mits er voldoende Filosofie kaarten 
gelegd zijn.

6.  Alle Ontwikkelaars nemen drie Handelingen en 
drie Sparks in de hand. Iedere speler mag één 
kaart vervangen door de bovenste kaart van de 
bijbehorende stapel.

7.  Iedere Ontwikkelaar maakt een combinatie 
van een Handeling en Spark en legt deze open 
voor iedereen neer. Als er één Ontwikkelaar is 
legt deze twee combinaties neer.

8.  De Ontwikkelaar legt de gemaakte combi-
natie(s) uit aan de andere spelers. De Reflector 
helpt de Ontwikkelaar bij het uitdiepen hoe de 
Activiteit in de dag past.

9.  De spelers maken gezamenlijk een keuze 
voor een Activiteit. Deze combinatie legt de  
Ontwikkelaar op de Inhoud strook onder de  
gelegde Activiteit kaart(en).
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10. Spelers beschouwen gezamenlijk het blok.
11.  De rollen worden kloksgewijs doorgegeven. 

Ontwikkelaars schudden hun handkaarten    
terug in de juiste stapel.

Einde van het Spel
Om de dag af te maken dienen de spelers een 
Atelier te kiezen. Hiervoor leggen ze de vijf 
neutrale paarse Atelier kaarten in de Structuur 
strook, gevolgd door het Reflectie Moment. Ver-
volgens kiezen de spelers een Atelier en leggen 
deze onder het paarse blok in de Inhoud strook.
Wanneer de spelers een volledige dag hebben ge-
legd begint de laatste fase. Hierin kijken de spelers 
samen naar de gelegde kaarten en hoe de dag er 
uit komt te zien. Waar nodig kunnen gelegde 
kaarten met kaarten uit het dek gewisseld worden.

Voorbeelden

Onderstaande legging is een voorbeeld van een 
schooldag. Het bevat twee blokken van filosoferen 
met creatieve verwerkingen, gevolgd door een 
lunch. De dag sluit af met hutten bouwen als het 
Atelier.

Soms vergen de combinaties van Handelingen en 
Sparks wat creatieve interpretatie. Spelers worden 
aangemoedigd om eigen inzichten toe te passen 
en verder te kijken dan de meest voor de hand 
liggende uitvoering.
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Zo kan “Maak een compositie als een dier!” 
betekenen dat de kinderen zich gedragen als een 
dier. Maar misschien kiest de speler ervoor om 
de kinderen na te laten denken over wat een dier 
mooi zou vinden klinken. De combinatie “Maak 
een gedicht met iets uit de natuur!” kan uitgevoerd 
worden door met takken te schrijven. Maar je zou 
ook stenen en bladeren kunnen neerleggen in een 
poëtische volgorde, zonder te schrijven. Kortom: 
niks hoeft voor de hand liggend te zijn!

Inhoud

2x  Ontwikkelaar rol kaart
1x  Reflector rol kaart
15x Handeling
15x Spark
4x Vraag kaart Goed & Slecht
4x Vraag kaart Echt & Onecht
4x Vraag kaart Mooi & Lelijk
4x Vraag kaart Wie is de baas over je leven?
4x Atelier inhoud kaart
25x Filosofie / Activiteit kaart
5x Beschouwen kaart
5x Atelier structuur kaart
8x Moment kaart
10x Flits kaart
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De Spark van Sparklab

Spark is een zogenaamde ‘gamified tool’,
een kaartspel gebaseerd op het Sparklab, 
een kunst- & filosofielab voor kinderen op 
de basisschool. Het gaat in dit lab om een 
bijzondere vorm van persoonsvorming ook wel 
subjectificatie genoemd, waarbij het omgaan 
met vrijheid centraal staat. In het lab gaat 
het specifiek om de authentieke, creatieve en 
verantwoordelijke stemmen van kinderen. Het 
spel kan dienen als gereedschap om te werken 
met de spelregels van het Sparklab. Het kan 
gebruikt worden om een sessie van een dagdeel 
of een hele schooldag vorm te geven. Het spel 
leent zich ook goed voor een projectweek of 
zomerschool.
Het ontwerp van dit spel komt voort uit het PhD 
onderzoek naar dit kunst- & filosofielab bij KDS 
Bisschop Bekkers, een basisschool in Groningen. 
In het lab wordt gewerkt met de drieslag kunst, 
kinderfilosofie en natuur. In dit kaartspel 
gaat het om een set principes en activiteiten 
op basis waarvan geïmproviseerd kan worden. 
Dit dient als ideeëngenerator voor de sessies, 
waarin je als begeleider zelf de creatieve 
opdrachten en filosofische vragen moet 

bedenken. Het zwaartepunt ligt op het eerste, 
omdat voor het tweede meer kennis nodig is. 

Componenten

In de handleiding zijn de verschillende com-
ponenten door middel van kaartjes vormgegeven. 
De creatieve activiteiten. De sparks die hier-
aan een ongerijmde silly draai geven. De be-
schouwende kaartjes voor de reflectie op wat
is gemaakt tijdens de creatieve activiteiten.
De voorbeeldkaartjes voor het filosoferen.
De korte creatieve (flits) opdrachten tijdens 
de filosofische dialoog. En daarnaast de vaste 
momenten: een Stiltemoment, een Fruitpauze, een
Lunchpauze (liefst met een kampvuurtje en zelf-
gebakken broodjes), Vrij spelen en een Reflectie 
op de dag aan het einde van de sessie. 
In het Spark spel wordt iedere sessie gewerkt 
met een thema of vraag waarmee alles samenhang 
krijgt. Er worden hier vier mogelijke thema’s 
voorgesteld om mee te beginnen: Echt & Onecht, 
Mooi & Lelijk, Goed & Slecht en Wie is de baas 
over je leven? Maar er kan ook direct begonnen 
worden met een eigen thema.
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Meer over de achtergrond en inhoud

Sillyness

In het kunst-& filosofielab en in het spel 
wordt plaats aan ‘sillyness’ gegeven. Er is veel
aandacht voor het ‘ongewone’ of voor ‘gekke 
tegendraadsheid’. Dit heeft twee redenen. 
Ten eerste omdat er zo een ruimte ontstaat 
waarin geen sprake is van oordelen als ‘goed 
en fout’, ‘mooi en lelijk’, ‘gelukt of mislukt’. 
Kinderen worden uitgenodigd om zich vrij uit te 
drukken. Ten tweede om het gewoonte denken en 
handelen te doorbreken, waardoor ‘de horizon 
van het mogelijke’ wordt verruimd. Kinderen 
en leerkrachten kunnen in het lab met toeval 
spelen en zich overgeven aan een proces met 
onzekere uitkomsten. 
Het achterliggende idee hiervan is dat kunst
en kinderfilosofie manieren bieden om ons te
verhouden tot het onbeantwoordbare, het on-
voorziene en het ongerijmde. Het hiermee op 
een speelse manier geconfronteerd te worden 
kan helpen om je te verstaan met de complexe 
wereld waarin wij leven, waarin onzekerheid een 
gegeven is. Het gaat om wat hier genoemd wordt 
‘de vrije handeling’; met het kunst-& filosofielab 

en dus ook met dit spel, wordt getracht deze een 
plaats te geven in het onderwijs (zie bijlage 3).

De afwisseling tussen actie en reflectie

Kunst en kinderfilosofie staan in het lab en 
in het spel in een dynamische interactie met 
elkaar. Gedurende de hele sessie maar ook 
binnen de deel activiteiten worden deze twee 
domeinen steeds snel of langzamer afgewisseld. 
Anders gezegd: er is sprake van een doorgaande 
cyclus van actie en reflectie. Een voorbeeld 
hiervan is dat tijdens de filosofische dialoog 
het spreken wordt afgewisseld met zeer korte 
creatieve opdrachten (flitsen) en omgekeerd dat 
tijdens de creatieve oefeningen filosofische 
vragen het uitgangspunt vormen en dat er nieuwe 
filosofische vragen door worden opgeroepen. 
Hierdoor kunnen kinderen op verschillende 
verbale, beeldende, muzische manieren thema’s 
verkennen en zich uitdrukken en ondervinden ze 
dat ze op verschillende manieren in de wereld 
kunnen zijn.
Een sessie van het Sparklab vindt bij voorkeur 
in een natuurlijke omgeving plaats waardoor 
kunst en kinderfilosofie sterk zintuigelijk en 



Bijsluiter

2322

omgevingsgericht benaderd kunnen worden. Als 
het spel Spark gespeeld wordt, gebeurt dit dan 
ook bij voorkeur in de natuur. Als dit niet 
mogelijk is wordt aanbevolen om in ieder geval 
te werken met ‘ervaringsrijke’ materialen die je 
kunt zien, horen, voelen en ruiken. 

Kunst

In het spel Spark komen kinderen in aanraking 
met wat kunst kan zijn door deelgenoot te 
worden van een bepaalde manier van kijken, er-
varen, denken en handelen. Er wordt hier uit-
gegaan van een specifieke opvatting van kunst. 
Kunst gaat hier om de kwaliteit van zijn en 
samenzijn. Kinderen kunnen zich bewust worden 
van verschillende mogelijkheden van zijn vanuit 
de beleving van kunst. Ze worden beschouwd als 
‘beginners’, dat wil zeggen als vrije mensen die 
samen met anderen nieuwe dingen in de wereld 
kunnen brengen.
Het gaat hier niet om het maken van kunst-
werkjes, maar om een avontuurlijk proces waarin 
verwondering leidend is. Er wordt gezocht naar 
een verhoogde, creatieve (levens-)ervaring door 
een gezamenlijke speelse duik in het onbekende. 

Het uitgangspunt is dat met kunst bezig zijn en 
dit beleven ons op een krachtige manier in een 
aandachtige staat van zijn kan brengen. Door een 
appèl te doen, op verbeeldingskracht of op een 
ander, perspectief kan het besef van de eigen 
plaats in de wereld veranderen en in beweging 
blijven. De genoemde sillyness staat centraal. 

Drie kenmerken

Er zijn drie kenmerken van kunst die leidend 
zijn in het Sparklab en in het Spark spel: dat 
er geen simpele, eenduidige betekenissen zijn, 
dat er met toeval wordt gespeeld en dat kunst 
kan ontregelen. Wat het eerste betreft: omdat 
er bij kunst geen eenduidige betekenissen zijn 
aan te wijzen worden er verschillende ervaringen 
en gedachten opgeroepen. We worden voor een 
vraag of raadsel gesteld. Wat het tweede 
betreft is er bij kunst sprake van een spel 
met toeval, met het onverwachte. Er is ruimte 
voor wat zich spontaan voordoet, er zijn geen 
vastgestelde regels en de doelen zijn flexibel 
en ontstaan in het doen. Voorbeelden van toeval 
in de kunst zijn de ‘chance operations’ van John 
Cage waarbij door willekeurige gebeurtenissen 
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muzikale composities ontstaan1, of de ‘Cut up
techniek’ die we vinden bij verschillende 
kunstenaars en popartiesten zoals de Dadaïsten 
of David Bowie.2
Wat het derde betreft is kunst in staat om door 
haar ongerijmdheid ontregelend te zijn. Het 
bekende of gewone kan worden doorbroken doordat 
er nieuwe, soms schurende verbindingen tussen 
verschillende ideeën, gebeurtenissen, dingen of 
handelingen worden gemaakt. Zo kunnen andere, 
onlogische of dwaze betekenissen ontstaan. Het 
nodigt uit tot het opnieuw en anders kijken 
naar de wereld. 

Kinderfilosofie

Het filosoferen met kinderen wordt in dit spel 
niet uitgediept omdat hiervoor bepaalde kennis, 
ervaring en houding nodig zijn die om een 
verdere ontwikkeling vragen.3 
Kinderfilosofie is een dialogisch en creatief 
denkspel waarin kinderen, gebaseerd op hun
1   Voor een beschouwing van de manier waarop Cage werkte met de invloed van         

‘random events’: zie https://www.jstor.org/stable/25597623?seq=1

2  Voor een korte beschrijving van de toepassing van cut-up technieken                            
zie https://nl.esc.wiki/wiki/Cut-ups

3  Hiervoor kun je het beste een introductiecursus doen, zie www.stichtingsparklab.nl      
of www.Filosovaardig.nl

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 onbeant-
woordbare waardoor een multi-perspectivisch 
beeld op de wereld kan ontstaan.
Kinderfilosofie is oorspronkelijk ontwikkeld 
door Matthew Lipman in de jaren ’60 van de 
vorige eeuw. Het gaat hier om het vanuit de 
eigen ervaring nadenken over filosofische 
vragen, waardoor deze van betekenis kunnen zijn 
voor kinderen. Het gaat hier niet om wat ‘grote 
filosofen’ gedacht hebben maar om de eigen 
gedachten van kinderen.
De belangrijkste spelregel bij een filosofische 
dialoog is dat een filosofische vraag geen 
eindantwoord heeft; er zijn dus geen goede of
foute antwoorden. Wat je zegt moet je wel 
uitleggen. Hierdoor kunnen anderen begrijpen 
waarom je dit zegt en kun je zelf ook te weten 
komen waarom je denkt zoals je denkt. Er wordt 
dus niet gezocht naar een vaststaande waarheid, 
maar geprobeerd om naar de kern van de vraag en 
naar de randen van het eigen denken te komen. 
Kinderen ‘omcirkelen’ zo verschillende thema’s 
en vragen en worden zich bewust van de vele 
manieren waarop hiernaar gekeken kan worden.
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Als begeleider van de filosofische dialoog moet 
je in een ‘onwetende’ vragende en verkennende 
houding zien te komen en het geven van 
instructie loslaten.

Filosofische vragen

Goede filosofische vragen hebben als het ware
een ontplofbare lading: er kunnen heel veel 
nieuwe vragen uit voortkomen. Er bestaan veel
soorten vragen, maar niet alle vragen zijn bruik-
baar in de filosofische dialoog. Er zijn Kijk-
vragen als: wat is de kleur van de bladeren? 
Kennisvragen als: waarom vallen blaadjes van
een boom? Denkvragen als: wat is een boom? 
of zien we allemaal dezelfde boom? en Ver-
beeldingsrijke vragen als: kan een boom muziek 
maken? Bij het filosoferen gaat het om de 
laatste twee soorten vragen, de Denkvragen en
de Verbeeldingsrijke vragen. Beide vragen 
kunnen het denken openen en bevrijden van ge-
woontes en aannames.
In de filosofische dialoog gebruik je ‘Door-
vraag’-vragen en ‘Graafvragen’. Met de eerste
soort vragen probeer je het denken te onder-
zoeken: Waarom denk je dat? Kan het omgekeerde 

ook waar zijn? Denkt iemand daar anders over? 
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Is dat altijd zo? Met de tweede soort vragen ga 
je dieper in op de centrale vraag door nieuwe
vragen die opkomen te onderzoeken. Op deze 
manier ga je kijken vanuit verschillende per-
spectieven. Een voorbeeld: als het thema ‘liefde’
is kun je naast de vraag Wat is liefde? Ook 
vragen: Kan liefde gestolen worden? Kennen 
dieren liefde? Kun je verliefd worden op een
dief? Bij het filosoferen worden ook verbeel-
dingsrijke vragen gesteld die het denken openen. 
Een voorbeeld bij het thema liefde is: Kunnen 
een theepot en een hamer van elkaar houden?

Een voorbeeld van een sessie

In een sessie wordt altijd een thema of vraag
centraal gesteld. Dit werkt als een samen-
bindend principe voor alle activiteiten vande 
dag. Kinderen en begeleider zitten gezamenlijk 
in een kring op de grond. De begeleider stelt 
open vragen en geeft zelf geen antwoorden.
Hij/zij gaat mee op avontuur met de kinderen
en begeleidt ondersteunend de dialoog tussen
de kinderen.



Binnenkomen, voorstellen, schoenen uit, gaan 
zitten op vloerkleed. Zachte muziek aan.

Kort stiltemoment.
Luister naar de geluiden om je heen en in 
jezelf. Wat hoor je allemaal?

Introductie Thema van de dag:
Echt en Onecht
Filosofische dialoog aan de hand van voor-
werpen en plaatjes. Deze moeten in overleg 
ingedeeld worden in echt en onecht. 
Plaatjes: filmster, kabouter, nephaard, 
Sinterklaas, Mickey Mouse, reclamebeeld 
etc. 

Vragen:
Wat is echt? Wie bepaalt of iets echt is? 
Flitsopdracht: teken iets wat onecht is.
> Beschouwing van de tekening.

28

Kan iets voor de een echt zijn en voor 
de ander niet? Kan iets echt en onecht 
tegelijk zijn? 
Is het belangrijk om te weten of iets echt 
of onecht is? Is een tuinkabouter echt?

Moment: Korte Fruitpauze.

Filosofische dialoog
Vragen:
Is alles wat je kunt zien echt? Kun je ook 
proeven of iets echt is? 
Flitsopdracht: teken de binnenkant van je 
gezicht. (maak een tekening van hoe je je 
echt voelt door het papier op je gezicht 
te houden en daarop te tekenen). 
> Beschouwing van de tekening
Als je het kunt voelen is iets dan echt? 
Is liefde altijd echt?

Bijsluiter
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Creatieve opdracht
Verzamel 10 dingen uit de omgeving en leg 
ze samen op volgorde van echt naar onecht. 
Maak hier een schilderij van. Keer alles om. 
Schilder wat echt is onecht en omgekeerd!
> Beschouwing van wat geschilderd is

Moment: Lunchpauze. Kampvuur en 
zelfgebakken broodjes 

Atelier-
Samen Hutten bouwen
Bouw een hut alsof er echt iemand gaat 
wonen. Wanneer is een hut een echt huis? 
Bestaan er onechte hutten of huizen? 

Moment: Reflectie op de dag in woord, 
beeld en gebaar.
Wat nemen we mee van deze dag? Hebben we 
echt en onecht nodig?
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Ruimte voor polyfonie

Sparklab is een kunst-& filosofielab voor kinderen dat 
is ontwikkeld en onderzocht in een PhD onderzoek 
bij de Rijksuniversiteit Groningen. Er is gekeken naar 
hoe dit lab zou kunnen bijdragen aan ruimte voor de
‘vrije handeling’ in het onderwijs door te zoeken naar
mogelijkheden voor een polyfonie van ‘vrije’ stem-
men van kinderen. Deze stemmen worden in het
kunst- & filosofielab in relatie gezet met een bij-
zondere vorm van persoonsvorming waarvan ‘vrijheid’ 
de grondstof en opbrengst is en die door onder-
wijsfilosoof Gert Biesta ‘subjectificatie’ wordt genoemd. 
 Waarom is dit van belang? De huidige wereld 
wordt door veel mensen gezien als complex en 
in die zin als desorienterend en verontrustend. Je 
zou kunnen zeggen dat de wereld in hoge mate 
‘meerstemmig’ is; zonder veel vaste betekenissen, 
zonder gezagsvolle stem die contradicties en tegen-
strijdige informatie oplost en heel erg onvoorspelbaar. 
(Hermans & Hermans-Konopka, 2010). In het onder-
wijs is er juist een sterke neiging om complexiteit 
te reduceren. Biesta omschrijft dit als de wens om 
‘educatie sterk, zeker, voorspelbaar en risico-vrij te 
maken’ (zie Biesta, 2013). Dit heeft een uitwerking op 
schoolleiders, leerkrachten en leerlingen in zoverre 
dat het hun denken, ervaren en doen sterk inkadert. 

In andere woorden: in de afgelopen decennia is de 
balans doorgeslagen naar controle, naar ‘vaste grip’. 
 Er wordt vaak gezocht naar van tevoren ge-
definieerde ‘opbrengsten’; het onderwijs is cognitief 
georienteerd en resultaatgericht geworden. Daardoor 
is er te weinig aandacht voor belangrijke zaken 
waarvan de opbrengst moeilijk meetbaar is, zoals 
persoonsvorming en de kunsten of voor het andere 
en afwijkende, voor pluraliteit. Je zou kunnen zeggen 
dat de eigen stem van kinderen niet genoeg ruimte 
krijgt. Maar ook hun leerkrachten worden ‘onmondig’ 
gemaakt; zij krijgen vaak te weinig mogelijkheden 
om zelf vorm te geven aan hun vak. Er is dus sprake 
van een verstoorde balans tussen ‘vaste grip’ en ‘vrije 
handeling’ in het onderwijs en dit staat op gespannen 
voet met het begeleiden van kinderen om zich in vrij-
heid te kunnen verhouden tot een complexe, meer-
stemmige realiteit. 

Subjectificatie, polyfonie
en vrije stemmen

Bij subjectificatie gaat het om de vrije handeling en
als zodanig zou het bij kunnen dragen aan het her-
stellen van de verstoorde balans. Het uitgangspunt is 
dat kinderen, als ‘nieuwkomers’, de ruimte moeten 
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krijgen om samen met anderen hun eigen en elkaars
ongeziene mogelijkheden te ontdekken. Zo kunnen 
zij de wereld op hun manier in beweging brengen
en hiervan de gevolgen ondervinden. In het onder-
zoek wordt ieder kind beschouwd als ‘een koor van
stemmen’; vol met geziene en ongeziene per-
spectieven, houdingen en kwaliteiten. Deze stem-
men maken het mogelijk om verschillende posities 
in te nemen ten aanzien van een complexe, 
onvoorspelbare wereld waarin we geconfronteerd 
worden met het onbeantwoordbare, het onvoorziene 
en het ongerijmde. 
 Het gaat bij subjectificatie echter niet alleen maar 
om de eigen stem, de kwaliteit van deze stem wordt 
van groot belang geacht. Het betreft hier niet wie of 
wat je bent maar hoe je bestaat. Biesta liet zich bij het 
ontwikkelen van het begrip subjectificatie inspireren 
door het begrip ‘actie’ dat hij bij filosofe Hannah 
Arendt (1958) vond. Het gaat om het idee dat ieder 
mens in potentie een ‘beginner’ is die als vrije actor 
het nieuwe in de wereld kan brengen en daarbij de 
ander en het andere ontmoet. Daarnaast speelt ook 
het begrip ‘uniciteit’ een rol waarvoor hij zich door 
filosoof Emmanuel Levinas liet inspireren. Degene 
die onvervangbaar is voor de ander wordt hier als 
uniek gezien. In dit onderzoek wordt dit opgevat als 
het aanspreekbaar zijn, het opnemen van de eigen 

verantwoordelijkheid. Bij zowel ‘actie’ als ‘uniciteit’ 
gaat het dus om een vorm van vrij handelen die te 
maken heeft met de manier waarop je je verhoudt 
tot de ander en het andere, in andere woorden: tot 
verscheidenheid, pluraliteit in de wereld.
 In het onderzoek is geprobeerd om de abstracte 
term ‘pluraliteit’ meer ervaarbaar te maken door deze
te vertalen naar het begrip polyfonie. De betekenis
van deze term wordt hier ontleend aan literatuur-
wetenschapper Bakhtin (1984), die polyfonie 
omschrijft als “een veelvoud van onafhankelijke 
en ongedempte stemmen en bewustzijnen.” De 
verscheidenheid tussen en in kinderen wordt op 
deze manier waarneembaar gemaakt als een koor 
van stemmen, die wisselend naar voren komen in 
verschillende omstandigheden. 
 Deze polyfonie wordt in dit onderzoek in relatie
gezet tot subjectificatie. Er zijn drie ‘vrije’ stemmen 
ontwikkeld die ieder op een andere manier uit-
drukking geven aan vrijheid, actie en uniciteit. Deze 
hebben de aanduiding authentieke, creatieve en ver-
antwoordelijke stem gekregen. Het gaat om drie ver-
schillende kwaliteiten (houdingen, perspectieven) die 
in ons denken, spreken en handelen aanwezig zijn. 
 De kwaliteit van de authentieke stem kan 
gezien worden als ruw, deels ongevormd, spontaan, 
doorbrekend, gemoedsvol en onvoorspelbaar. Deze 
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stem vormt als het ware een pril begin van een eigen 
beweging die in de wereld wordt gebracht. 
 De kwaliteit van de creatieve stem kan gezien 
worden als een vorm van ‘actie’, als een vrije 
handeling waarmee het ‘onvoorstelbaar nieuwe’ 
intentioneel in de wereld wordt gebracht. Deze stem
is herkenbaar waar nieuwe, ongelijksoortige ver-
bindingen tussen ideeen, handelingen of dingen 
worden gemaakt, in associatief denken en in 
verbeeldingsrijke uitingen. 
 De kwaliteit van de verantwoordelijke stem 
kan gezien worden als aanspreekbaarheid en 
ontvankelijkheid. Deze stem is herkenbaar aan de 
interesse in en een zorgdragen voor (de relatie met) 
de ander en het andere. 
 Wanneer deze stemmen herkend worden door
leerkrachten kunnen 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. Door de 
diversiteit aan invalshoeken die hiermee in het spel 
worden gebracht, zoals verbale, beeldende, fysieke 
en zintuigelijke, ontvouwt zich voor kinderen een 

verscheidenheid aan mogelijkheden om uiting te 
geven aan de vrije handeling. Er komt zo zicht op 
hun vaak onbekende kwaliteiten, dat wil zeggen, op 
hun onderscheidende manieren van denken, ervaren 
en handelen. Het gaat daarbij om onvergelijkbare 
verschillen tussen kinderen, waarin geen ‘beter’ of 
slechter’ kan worden aangegeven. Er is geen sprake 
van een cognitieve rangorde; op deze manier wordt 
pluraliteit waardevol gemaakt. 

Kunst en kinderfilosofie

In dit onderzoek worden kunst en kinderfilosofie als 
polyfonisch beschouwd en is gebleken dat een
specifieke combinatie hiervan een rol kan spelen 
voor het verschijnen van de drie vrije stemmen. Kunst
wordt beschouwd in het licht van een ‘situationele 
esthetiek’, het gaat niet om het maken van iets maar 
om een kwaliteit van zijn en samenzijn. Kinderen 
worden in de creatieve oefeningen deelgenoot van
een specifieke manier van kijken, ervaren, denken
en handelen. Door in aanraking te komen met ken-
merken van kunst zoals ambiguïteit, contingentie en 
interruptiekracht kunnen zij het onbeantwoordbare, 
het onvoorziene en het ongerijmde ervaren, waardoor 
“transformaties van gemoed en gedachten”
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(Caris, 2016) kunnen plaatsvinden. Deze ervaring 
kan worden opgeroepen doordat een appel wordt 
gedaan op een verscherpte waarneming of op hun 
verbeeldingskracht of door een kantelend perspectief 
waardoor het besef van de eigen plaats in de wereld 
kan veranderen en in beweging kan 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 ‘ervarings-
denken’ wordt hier beschouwd als een reflectie op 
de consequenties van een voortdurende interactie 
met de wereld (zie Vansieleghem & Kennedy, 2011) 
waarbij beelden en woorden met elkaar verbonden 
zijn. De nadruk wordt gelegd op een speelse be-
nadering van het filosoferen, het zich kunnen ver-
wonderen over de varieteit aan perspectieven van 
zichzelf en anderen en over de meerduidigheid van 
het onderwerp van de dialoog. 
 Kunst en kinderfilosofie worden op een schaal-
loze manier in een dynamische interactie gezet. In 
wat een ‘fractale’ aanpak genoemd kan worden vindt 
er zowel in de grote lijn als op deelniveau steeds een-
zelfde soort afwisseling en interactie plaats.
Zo bestaat een sessie uit een doorlopende 

actie-reflectiecyclus waarin kunst en kinderfilosofie 
elkaar voortstuwend afwisselen en is dezelfde 
dynamiek ook binnen de activiteiten van deze twee 
domeinen werkzaam.
 Het lab wordt niet als een alternatieve vorm van
kunst-of cultuureducatie gezien. Door de orientatie 
op de vrije handeling, in het bijzonder op sub-
jectificatie, is het van belang gebleken om buiten 
de kaders van de drie kerndoelen van kunstzinnige 
orientatie te blijven. Het lab kan nadrukkelijk wel als 
inspiratiebron dienen voor het kunsteducatieve veld 
door te tonen hoe het subject zich kan manifesteren 
door de inzet van een interdisciplinaire combinatie 
van kunst en kinderfilosofie.

De rol van leerkrachten

De ervaringen in dit onderzoek leren dat de sub-
jectificatie van kinderen sterk samenhangt met de 
relatie met de leerkrachten. Omdat Sparklab geen 
methode is, maar leerkrachten Spark als spelvorm 
kunnen gebruiken om het zich eigen te maken, is er 
ruimte voor hun agency, voor hun op eigen inzicht, 
kennis, ervaring en creativiteit gebaseerde denken 
en handelen. Wat betreft de pedagogische houding 
in het lab is het van belang om het bestaande 



42

perspectief op kinderen tijdelijk los te laten en dan 
met name de ‘cognitieve framing’. Om samen met 
hen ‘op avontuur’ te gaan en buiten het normale 
repertoire van instructie te treden. En door alleen 
vragen te stellen, geen antwoorden te geven en
de tijd te ‘vergeten’.

Colofon

Dit spel is geïnspireerd door de activiteiten van 
stichting Sparklab, onder auspiciën van artistiek 
leider Nathalie Beekman, in samenwerking met
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