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Vanwege de achtergrond van het lab is het bij uitstek geschikt om 

bij te dragen aan de doelstelling van dit project. Het is gericht op het 

geven van ruimte aan de verschillende stemmen van kinderen in het 

primair onderwijs. Speciaal voor dit project ontwikkelden we twee 

deelprojecten voor de groepen 1 t/m 5 van de vier basisscholen in 

Appingedam. Dit betrof OBS Jan Ligthart en CBS De Citer die onder 

IKC Olingertil vallen en OBS De Vuurvlinder en CBS De Triangel die 

onder IKC OPwierde vallen. Voor groep 1 en 2 betrof het een op 

maat ontwikkeld programma, Hier Woon Ik!, waarin kleuters in kleine 

zandbakken een gezellig, veilig nest voor een ‘verloren huisje’ of 

voor een ‘reislustige vogel’ bouwden. Voor groep 3 t/m 5 ging het 

om het programma ‘Niemandsland’, kunst-& filosofieworkshops 

waarin kinderen door middel van beelden en woorden in dialoog 

konden gaan over wat hen bewoog ten aanzien van zichzelf en 

van hun leefomgeving. Het verzoek van betrokken leerkrachten en 

ouders was om zo min mogelijk op een rechtstreekse manier over de 

aardbevingen te spreken om de kinderen geen woorden in de mond te 

leggen of onnodig te verontrusten. Er moest dus worden gezocht naar 

een manier om dit onderwerp onnadrukkelijk aan bod te laten komen. 

Dit bleek mogelijk omdat met kunst en kinderfilosofie onderwerpen 

op een ‘omcirkelende’ manier benaderd kunnen worden. In dit boekje 

geven we een inkijkje in de gevolgde werkwijze en proberen we een 

aantal impressies te geven die als opbrengsten van het project gezien 

kunnen worden. Deze publicatie bestaat uit 2 boekjes. In het grotere 

boekje wordt een indruk van het project gegeven, het kleine boekje 

geeft een impressie van de stemmen van kinderen. 

1 https://www.dekinderombudsman.nl/publicaties/rapport-vaste-grond-gezocht 
2 https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2019/03/Rapport-Veilig-huis-Veilig-Thuis-RUG-digitaal.pdf
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In 2017 publiceerde Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer het 

rapport ‘Vaste grond gezocht’ ¹ waarin naar voren kwam dat er op 

alle fronten te weinig aandacht was voor de circa 30.000 kinderen en 

jongeren in het aardbevingsgebied. In 2019 werd in vervolg hierop 

door onderzoekers van de RuG, Jonx en UMCG het rapport ‘Een 

veilig huis, een veilig thuis?’ ² gepubliceerd. Hierin kwam naar voren 

dat de bevingsproblematiek in het Gronings gaswinningsgebied een 

impact heeft op het welbevinden van kinderen die hier wonen en dat 

hun stemmen niet of nauwelijks zouden worden gehoord. Wethouder 

Ruimtelijke Ordening Annalies Usmany-Dallinga van de (toen nog) 

gemeente Appingedam nam de uitkomsten van deze onderzoeken 

zeer serieus. Ze nodigde drie Groningse ‘cultuurmakers’ uit om onder 

de overkoepelende naam Mijn Thuis Mijn Verhaal door middel van de 

kunsten op verschillende manieren zichtbaar te maken wat er speelde 

onder kinderen en jongeren. Zij moesten in hun kracht worden gezet 

door ruimte te bieden voor hun stemmen. Op deze manier zou worden 

bijgedragen aan het doorbreken van de geconstateerde ‘verstomming’ 

van kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied. Sparklab, kunst-& 

filosofielab voor kinderen was een van de drie organisaties die als 

‘cultuurmakers’ door de gemeente Appingedam werden betrokken bij 

het project. Mijn Thuis Mijn Verhaal is een van de projecten binnen het 

provinciaal programma Zorg Nabij dat door NPG mogelijk is gemaakt.



Kinderfilosofie wordt hier beschouwd als een creatief ‘denkspel’ 

waarin kinderen zelf nadenken en zich uitspreken in dialoog. 

Het gaat om het zich bewust worden van hun eigen denken en 

dat van de anderen, over ultieme vragen en over de wereld. 

Omdat vanuit de eigen ervaring wordt nagedacht over filosofische 

vragen krijgen deze betekenis voor de kinderen en kan iedereen 

meedoen. De belangrijkste spelregel bij een filosofische dialoog is 

dat een filosofische vraag geen eindantwoord heeft; er zijn dus geen 

goede of foute antwoorden. Wat wordt gezegd moet wel worden 

uitgelegd, zodat kinderen van zichzelf en elkaar te weten komen 

waarom ze denken wat ze denken. 

Kunst en kinderfilosofie staan in het lab in een dynamische 

interactie met elkaar. We noemen dat een actie-reflectiecyclus. 

Zo wordt in de filosofische dialoog het spreken afgewisseld met zeer 

korte creatieve opdrachten en omgekeerd vormen filosofische vragen 

het uitgangspunt voor de creatieve oefeningen. Hierdoor kunnen 

kinderen op verschillende verbale, beeldende, muzische manieren 

thema’s verkennen en zich uitdrukken. 
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SPARKLAB 
WERKWIJZE
In het project Mijn Thuis Mijn Verhaal is de bestaande werkwijze 

van Sparklab ingezet en speciaal toegesneden op het thema 

aardbevingen. Sparklab is een kunst- & filosofielab waarin 

filosofische dialogen gecombineerd worden met verschillende 

vormen van creatieve expressie. Het lab is zintuigelijk- en 

omgevingsgericht, daarom vinden de sessies bij voorkeur plaats 

in een natuurlijke omgeving. Het gaat in het lab om een bijzondere 

vorm van persoonsvorming, waarbij het leren omgaan met vrijheid 

centraal staat. Kinderen worden als meerstemmig beschouwd en er 

wordt gezocht naar hun authentieke, creatieve en verantwoordelijke 

stemmen. In het lab worden ‘gekke’ creatieve opdrachten gedaan 

die ongewoon en tegendraads zijn. Dit heeft twee redenen. 

Op deze manier ontstaat er een ruimte waarin geen sprake is van 

oordelen als ‘goed en fout’, ‘mooi en lelijk’, ‘gelukt of mislukt’. 

Kinderen worden zo uitgenodigd om zich vrij uit te drukken en om 

hun gewone manier van denken en doen te doorbreken, waardoor 

hun horizon van het mogelijke wordt verruimd. Het bezig zijn met 

kunst betreft een avontuurlijk proces waarin verwondering leidend is. 

Er wordt veel geschetst en geëxperimenteerd.
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zijdelings te maken hadden met de aardbevingsproblematiek leidend: 

‘Wie ben ik?’, ‘Wat is een (t)huis`?’ en ‘Wie is de baas over je leven?’. 

Kinderen konden deze vragen zowel talig als beeldend verkennen. 

Op deze manier werd er niet rechtstreeks over de aardbevingsproble-

matiek gesproken maar kon deze wel naar voren komen en waren de 

sessies laagdrempelig. Ieder kind kon een manier vinden om mee te 

doen, zich uit te drukken en zich in zijn of haar kracht voelen staan.

Het einde van een sessie betrof steeds een ‘Atelier’, waarbij tijd 

was voor het gezamenlijk bezig zijn met creatieve expressie: 

het maken van grote schilderijen, het bouwen van hutten of het 

maken van een grote plattegrond waarin de eigen wereld ruimtelijk 

werd vormgegeven. Naast de twee binnenruimtes werd ook gebruik 

gemaakt van de grote achtertuin bij het gebouw van ASWA-welzijn 

waar kinderen vuur maakten en vrij konden spelen. Alles was erop 

gericht om wat er in de kinderen leefde naar voren te krijgen, hun 

stemmen hoorbaar te maken. Hiervan vind je voorbeelden in het 

kleine boekje. 

SPARKLAB IN 
NIEMANDSLAND
Het uitgangspunt voor dit deel van het programma was dat kinderen 

van groep 3 t/m 5 buiten de schoolomgeving maar onder schooltijd 

in een tijdelijk ‘Niemandsland’ zouden zijn, een plaats waar een nieuw 

denk- en doegebied gevonden kon worden en waar de kinderen 

even aan hun bestaande situatie zouden kunnen ontsnappen. 

De scholen konden voor deze groepen in het eerste en tweede jaar 

kiezen voor een programma van 2 x 2 ½ uur, voor een hele schooldag 

of voor twee hele schooldagen. In het gebouw van ASWA-welzijn 

werden twee ruimtes omgebouwd tot tijdelijk atelier. De klas werd hier 

gesplitst in twee groepen van ongeveer 15 kinderen. Zij konden in 

een kring op een groot tapijt een filosofische dialoog voeren en zich 

op verschillende creatieve manieren uiten in een reeks prikkelende 

opdrachten en met zintuigelijk rijke materialen. 

Zo werd er geschilderd, getekend, gebouwd en fysiek uitgebeeld. 

De insteek was steeds dat de opdrachten en de dialoog zintuigelijk 

en ervaringsgericht waren. Dit kwam ook naar voren in andere 

activiteiten zoals het zelf bakken van broodjes en het lunchen bij een 

zelfgemaakt vuurtje. In de sessies waren een aantal kernvragen die 
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Creatieve opdracht
Op de buitenkant teken je 
hoe je eruitziet en onder het klepje 
teken je waar je van droomt.

Rond het thema 
‘wie ben ik’ 

werden filosofische 
vragen gesteld als

 
Wat hoort allemaal bij jou?  

Ben je jezelf als je boos bent? 

Kun je jezelf met een dier vergelijken?  

Ben je iemand anders als je droomt? 

Zijn we allemaal verschillend of meer gelijk? 

Als je een andere naam zou hebben, 

zou je dan iemand anders zijn?

11

Creatieve 
opdracht
Schilder alsof 
je een dier 
bent. Je mag 
je hele lichaam 
gebruiken.
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Rond het thema 
‘(t)huis’ werden 

filosofische vragen 
gesteld als

Wanneer voel je je thuis?
Hoe ruikt dat? 

Hoe ziet dat eruit?

Is een iglo een echt huis?
 Een nest? Een slakkenhuis?

 Kan je lichaam ook 
een huis zijn?

Voelt een zwerver 
zich overal thuis?

 En vogels?

Heeft een huis ook 
een gezicht? 

Heeft een huis 
ook gevoel?

Creatieve opdracht
Maak een hut van kleine en grote hoepels, 
daar kun je veel verschillende vormen mee maken. 
Wandel daarna met de hut om een goede plek te vinden.
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Creatieve opdracht 
Maak een wandelhuis. Je draagt dit 
huis als een rugzak waarmee je op reis 
kunt gaan. Aan de buitenkant teken je 
hoe je huis eruit ziet, aan de binnenkant 
wat je wilt beschermen.
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Rond het thema 
‘(t)huis’ werden 

filosofische vragen 
gesteld als

Kan een huis 
wandelen?

Kan een huis 
dromen? 

Wanneer is een 
huis een thuis?

Wanneer is iets 
een echt huis? 

Kun je gelukkig 
zijn zonder huis?

Kun je je overal 
thuis voelen?

Creatieve opdracht
Zet een masker op en 
teken blind hoe jouw huis 
er uitziet in het donker. 
Waarvan droomt het 
‘s nachts?



Creatieve opdracht
Maak met tape een ruimte die 

jouw wereld is. Laat zien dat 
jij hier de baas bent door je 

roeptoeter neer te zetten. 
Teken in jouw ruimte wat er 

belangrijk is voor jou. Kijk daarna 
samen wat je doet met de ruimte 

die van niemand is. 
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Creatieve opdracht
Teken een zelfportret op je eigen 

roeptoeter. Deze gaan we als muts 
gebruiken en er muziek mee maken. 

Rond het thema 
‘wie is de baas over je leven’ 

werden filosofische 
vragen gesteld als

 
Wat doet een baas?

Moet je altijd doen wat een baas zegt?

Heeft iedere baas ook zelf een baas?

Kunnen we zonder bazen?

Kunnen kinderen de baas zijn? 

Ben je zelf wel eens de baas?

41



SPARKLAB IN 

HIER WOON IK!
Voor de kleuters van groep 1 en 2 werd een speciaal programma 

gemaakt in sessies van 1 tot 1 ½ uur. Zij kregen de opdracht om 

werelden te bouwen in kleine zandbakken. Hier was het de intentie 

om op een ontspannen manier te kunnen praten over wat een veilig, 

gezellig of mooi huis betekende voor de kinderen. Er werd gewerkt 

met een groep van 15 kinderen die in kleine groepjes werden 

verdeeld. In het eerste jaar van het programma werden deze werelden 

gebouwd na eerst te zijn voorgelezen uit het klassieke boekje 

‘Het Huisje dat verhuisde’ van Virginia Lee Burton. In dit verhaal 

is een huisje ongelukkig doordat de landelijke omgeving waarin 

het zich bevindt sterk verstedelijkt en wordt het aan het eind weer 

teruggebracht naar het platteland. Dit zorgde voor betrokkenheid 

van de kinderen die meteen over hun ervaringen met aardbevingen 

vertelden. De opdracht die we hen gaven was ‘Maak een wereld 

waarin het huisje gelukkig is’. De kinderen kregen allerhande 

materialen aangeboden; afvalproducten  en organische materialen 

zoals viltjes, doppen, bolletjes wol, rietjes, stokjes, papier, folie, 

stenen, eikels, dennenappels en takken. In het programma van het 

tweede jaar werd de opmaat voor het bouwen van werelden gevormd 

door een verhaal over de wereldreis van ‘Picca de Vogel’ die daarbij 

bijzondere vogelnesten tegenkomt die hem inspireren. De opdracht 

was ‘Maak een huisje waarin Picca gelukkig is. Hoe maak je het mooi? 

Hoe maak je het veilig? Hoe maak je het gezellig?

42 // Mijn Thuis Mijn Verhaal

Creatieve opdracht 
Ga in de grote lichtbundel 
staan, zeg je naam en 
maak een gebaar wat bij 
jou past.
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Creatieve opdracht 
Maak met een groepje kinderen 

in je zandbak een wereld 
waarin jullie huisje gelukkig is. 
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Rond het thema 
‘hier woon ik’ 

werden  filosofische
vragen gesteld als

Kunnen huisjes 
gelukkig zijn? 

Kunnen huisjes ook 
ongelukkig zijn? 

Als een gelukkig huisje 
zou kunnen praten, 

wat zou het dan zeggen? 

Hoe kan een huisje 
zich veilig voelen?

 
Wanneer vind je huisje 

de wereld mooi? 
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Creatieve opdracht 
We gaan met de hele groep kijken welke huisjes 
gelukkig zijn en maken muziek voor alle huisjes.
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 CONCLUSIE
De werkwijze van Sparklab binnen Mijn Thuis mijn Verhaal heeft sterk 

gewerkt in relatie tot de uitdagende opdracht om ruimte te geven aan 

de stemmen van kinderen en hen op een niet-rechtstreekse manier uit 

te nodigen om zich te uiten over de aardbevingsproblematiek. Door de 

indirecte benadering zijn er op een onbevangen manier veel verhalen 

verteld, tekeningen, schilderijen en bouwwerken gemaakt en uitspraken 

gedaan die zicht geven op wat er in de kinderen omging. 

Soms betrof dit verhalen over de situatie van de bevingen, hun angsten, 

medelijden met het huis of verdriet over het moeten verhuizen. Soms 

ging het over de scheiding van ouders of over de ruzies tussen 

vaders en moeders waarvan niet duidelijk was of er een relatie was 

met de aardbevingsproblematiek. Andere keren waren het emotionele 

gebeurtenissen uit hun leven zoals de ziekte van een zusje of de dood 

van een lievelingshond. Er is een grote verscheidenheid aan stemmen 

van kinderen uit het aardbevingsgebied hoorbaar geworden. 
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