Artikel voor de nieuwsbrief van de Lanteerne, juni 2016, door Karen Faber
In gesprek met je kind…hoe doe je dat?
Een voorbeeld van een gezamenlijk ‘denkavontuur’
Misschien herken je ’t wel, als ouder: je zit met je kinderen aan tafel. Je wilt wel een gesprek
aangaan, maar het komt niet goed op gang. Want terwijl de één iets vertelt, kletst de ander er door
heen. Je doet moeite om de rust te bewaren, en ondertussen moet ook dat korstje nog op en die
beker melk nog leeg…Jammer, want je had het zo gezellig gevonden om met elkaar in gesprek te
gaan. Je bent nieuwsgierig naar wat je kinderen mee maken, hoe ze dat ervaren, wat ze erbij denken
en voelen. Kinderen verwonderen zich nog zo mooi over de wereld om zich heen…en hebben
uitspraken om op een tegeltje vast te leggen.
Op diverse basisscholen ga ik, Karen Faber, met kinderen in gesprek, en inspireer en ondersteun ik
opvoeders om dat ook te doen. Gesprekken met een filosofisch tintje, waarin kinderen naar
aanleiding van een vraag, gezamenlijk op onderzoek uitgaan. In deze nieuwsbrief geef ik een
voorbeeld van zo’n ‘denkavontuur’, om een idee te krijgen van hoe je zelf een mooi gesprek met je
kind kunt voeren. Immers…de zomervakantie komt er aan; genoeg tijd daarvoor, tijdens het spelen,
fietsen, aan tafel of in de auto…het kan overal!
Maar…waarom eigenlijk? Door een betekenisvol gesprek, bouw je goed contact en vertrouwen op
met je kind, en krijg je zicht op zijn of haar beleving. Kinderen (met name jonge kinderen) gaan er
immers vaak vanuit dat jij weet wat zij denken. Ze zien de volwassenen als alwetend. Tegelijkertijd
hebben veel volwassenen de neiging om voor een kind in te vullen wat hij/zij denkt of voelt,
uitgaande van de eigen belevingswereld. Respect voor de eigen ideeën en denkbeelden van de
kinderen staat in een goed gesprek centraal. Hierdoor begrijp je elkaar beter en communiceer je
effectiever. Voor kinderen betekent het ‘zich laten horen en gehoord worden’ heel veel: die
erkenning maakt dat zij hun gevoelens en gedachten onder woorden leren brengen, zich te uiten, en
zodoende meer welbevinden ervaren (‘lekker in je vel zitten’). Ook bouwen zij vertrouwen op in hun
eigen denken en spreken, en ervaren zij ‘ik hoor erbij, ik doe ertoe, ik heb invloed’. Dit alles,
stimuleert hen om zich verder te ontwikkelen.
De start van een denkavontuur: een nieuwsgierige, onderzoekende, open houding
Een voorbeeld: ik zit met een paar kinderen in de kring. ‘Vandaag ben ik de juf’ zeg ik, ‘maar ik ben
niet zomaar een juf. Want zomaar een juf weet op bijna al jullie vragen een antwoord, toch? Ik ben
een juf, die samen met jullie hardop gaat nadenken en zelf óók het antwoord niet weet…dat is
vreemd hè? Samen gaan we op denkavontuur. We gaan op onderzoek uit, door samen hardop na te
denken. Filosoferen noem je dat’. Lise* tikt me aan en zegt: ‘Juf, ik hóu van denken’, zoals andere
kinderen zouden zeggen: ‘Juf, ik hou van voetbal!’. Kinderen kunnen zichtbaar genieten van zich
verwonderen over de wereld om hen heen, en het leren hierover. Als ouder ben je geen ‘juf’, maar
belangrijk is, dat je je in het (filosofisch) gesprek met een kind ook niet op stelt als iemand die het
beter weet, maar als mede-onderzoeker. Als het kan, zelfs vanuit een niet-wetende, oprecht
nieuwsgierige, open luisterhouding. Al is dat heel moeilijk…vooral als je het zelf wél weet. Maak een
kind duidelijk dat jij echt niet alles weet, en dat je nieuwsgierig bent naar wat een kind weet of vindt.
Het is fijn voor je kind om dit van te voren te weten, om te weten waar je aan toe bent (bijv. ‘je kunt
er verschillend over denken, het is oké, hoe jij er ook over denkt’). We praten als volwassenen vaak
tegen i.p.v. mét kinderen; vanuit één richting i.p.v. twee richtingen. Bij een goed gesprek met een
kind, beschouw je het kind als gelijkwaardige gesprekspartner.

Op dezelfde (oog)hoogte gaan zitten, kan daarbij helpen. Maar kijk het kind niet voortdurend aan,
dat kan spanning opleveren. Je kind kan dan het gevoel krijgen dat hij/zij zich moet verantwoorden.
Filosofische vragen
Nou is het mooie van filosofische vragen wel, dat je vaak zelf het antwoord ook níet weet. Kinderen
stellen van nature zelf filosofische vragen. Grofweg zijn dat vragen, waarvan je het antwoord niet
kunt opzoeken in wikipedia. Er zijn meerdere visies mogelijk. Bijvoorbeeld: waarom moeten we naar
school? Waarom is het niet altijd vakantie? Heb ik een baas nodig? Waarom maken mensen oorlog?
Mag je pesten of plagen? Wanneer mag je liegen? Waar was ik voor mijn geboorte? Waar ga je
naartoe als je dood gaat? Hoe kan er iets zijn dat je niet kunt zien (bijv. lucht)? Hoe weten we of het
heelal oneindig is? Kunnen honden ook met elkaar praten? Heeft een robot gevoel? Er zijn tal van
filosofische vragen. Filosofie betekent letterlijk ‘verlangen naar wijsheid’; filosoferen is erop gericht
wijzer te worden. En dat verlangen heeft elk kind in zich. Zoek je een vraag om een gesprek te
openen? De ‘praatprikkels’ zijn kaartjes met filosofische vragen en suggesties om dóór te vragen.
Eigenlijk roept elk antwoord weer een nieuwe vraag op, en gaat het niet om het antwoord, maar om
het verlangen, het onderzoek, het leren zélf. Het plezier in het denken en ons verwonderen over die
vraag. Dat je ineens denkt: ‘hé…dat is gek eigenlijk?!’.
Een stimulus
Een gesprek kun je ook starten aan de hand van een bijzonder voorwerp, een kunstwerk of een
verhaal, waarin iets geks gebeurt, en dat vragen oproept. Dat noem je een ‘stimulus’ of prikkel.
Zo pak ik tijdens het denkavontuur een schaaltje tevoorschijn: ‘Wat is dit?’ vraag ik aan de kinderen.
Een kom voor kruiden, een soepkom, gewoon een kom, een afwasteiltje…allerlei ideeën komen
voorbij. ‘Nee, ik weet het’, zegt Mila*, ‘het is zo’n bel!’ Door niet direct zelf te vertellen wat de
functie is van het voorwerp, zijn de kinderen al creatief gaan denken. Het geeft jou als opvoeder zicht
op de beleving van een kind; soms is iets voor jou vanzelfsprekend (de wereld van jou als volwassene
is al veel meer ‘bekend’), maar is het voor het kind nog een onbekend ‘ding’. Ik reageer
(voortbordurend op de woorden van de kinderen): ‘Inderdaad, in sommige delen van de wereld
gebruiken ze dit als een soort bel. Niet een bel om in actie te komen, maar een bel om met aandacht
tot rust en ontspanning te komen. Deze schaal noem je een klankschaal. We gaan eens onderzoeken
of we stilte kunnen horen…en wat dat dan is, stilte.’
Het experiment
We gaan het eerst maar eens zelf ervaren. Ik sla tegen de klankschaal aan. Boing..sstt…kunnen we de
stilte horen? Een aantal wijze uitspraken volgt: ‘Als het stil lijkt, is het toch niet stil’, ‘Kleine geluiden
lijken klein, maar zijn groot’, ‘Binnen is het stil, maar buiten is nog geluid’. ‘Ik hóórde dat het stil was,
maar ik vóelde het, in mij’ zegt Yara (6 jaar). ‘Dat is interessant’ zeg ik ‘je kunt geluid dus voelen?’.
‘Ja’, zegt Marloes, ‘dat had ik ook, niet alleen in mijn hoofd maar overal. Het voelde alsof het warm
werd’. De kinderen hebben iets nieuws ontdekt: geluid is een trilling, beweging. We nemen niet
alleen met onze oren geluiden waar. Op deze manier kun je met je kinderen het onderzoek aangaan;
gewoon iets proberen, en kijken wat er gebeurt. Laat de kinderen experimenteren, en geef ruimte,
ook als het eerst een (een paar keer) niet lukt of ‘fout’ gaat. Leg daar niet de nadruk op, want het
gaat om het onderzoek zelf, en niet direct om het resultaat.

De persoonlijke, concrete beleving
Vragen die je nu kunt stellen zijn bijvoorbeeld: wanneer, waar, met wie en op welke manier heb je
stilte ervaren? Deze vragen zijn heel geschikt om te stellen, zeker aan jonge kinderen. Een ‘waarom’
vraag is moeilijker. Beter kun je vragen: wat gebeurde er, of wat deed jij, en wat deed de ander? Om
vervolgens verbanden te leggen (wat gebeurde er eerst, en daarna?). Zo kun je ook na een schooldag
of uitje in de vakantie vragen naar de beleving van kinderen (bijvoorbeeld: wat voor moois heb je
gezien, met wie was je daar, waar heb je wat gegeten? Vervolgens kun je daarop doorvragen, naar
een abstracter niveau. In ieder geval is het belangrijk om activerende en (deels) open vragen te
stellen. Zo worden kinderen geprikkeld om zelf na te denken, en zijn ze zelf betrokken bij het
gesprek. Hun antwoorden roepen weer nieuwe (eigen) vragen op.
Het filosofisch gesprek
Nu kun je de stap maken naar het filosofische niveau. Kinderen komen vaak zelf met vragen. Naar
aanleiding van de klankschaal noemen ze: ‘Waarom moet je eigenlijk stil zijn als je dat niet wilt?’ en
‘Hoe kan het soms helemaal stil zijn?’. We kiezen de vraag ‘Waarom moet je soms stil zijn op school?’
om een gesprek over te voeren. Deze is geschikt omdat deze dichtbij hun belevingswereld ligt; het
concrete (school) wordt verbonden met het abstracte (stilte). Dit is gemakkelijker dan bijvoorbeeld
‘wat is stilte?’. Naar aanleiding van een eerste antwoord (van een kind), kun je als ouder vragen naar
de mening van een ander kind: vind je dat ook? Of vind je dat niet? En…hoezo? Ook kun je zelf
reageren: ‘dat zou kunnen’, of ‘dat is een interessante gedachte’. Let erop dat je de ruimte blijft
geven aan het kind, om zijn/ haar mening of idee te verwoorden. Door deze structuur (‘dat vind ik
ook/ niet, want…’) ontstaat een kettingreactie; ze brengen hun uitspraken met elkaar in verband. Het
wordt een gezamenlijk onderzoek.
Op de vraag ‘Waarom moet je soms stil zijn op school?’ reageerden de kinderen bijvoorbeeld
met: ‘want als je met je benen wiebelt, dan moet je plassen. Dus als iedereen mag wiebelen, moet
iedereen tegelijk plassen! Dat is toch niet handig…’ (Mirthe, 4 jaar). En Lise (5 jaar): ‘want als je
beweegt met je voeten, dan gaan je voeten spelen, bijvoorbeeld voetballen. Maar in de klas moet je
hoofd spelen, anders kun je niet nadenken’.
Praten tijdens het spelen
Volwassenen verlangen vaak van kinderen om oogcontact te maken tijdens het praten (‘kijk me aan
als ik tegen je praat’). Dat is soms ook goed, bijvoorbeeld om aandacht te vragen voor een belangrijk
punt. Echter, voor een (lang) gesprek, is het voor kinderen belangrijk om weg te kunnen kijken en te
bewegen, juist om zich te blijven concentreren. Nadenken en oogcontact maken kan een moeilijke
combinatie zijn. Ook is een ‘lang’ gesprek relatief. Soms is een gesprek een paar minuten, en soms
(met tussenpozen) wel een uur. Het gaat om het waardevolle moment, de interactie, het samen
verwonderen en onderzoeken, niet om de duur ervan. Soms gaat een gesprek later op de dag of in
de week weer verder.
Een gesprekje kan prima plaatsvinden tijdens het spelen, bewegen, eten of autorijden. Denk
bijvoorbeeld ook aan samen fietsen, wandelen, schommelen, afwassen op de camping…Wanneer
had jij een mooi gesprek? Vaak is dat juist op een veilig en ontspannen moment, als je elkaar niet de
hele tijd hoeft aan te kijken. Het is erg belangrijk dat een kind zich op zijn of haar gemak voelt tijdens
het gesprek.
Zo sluit ik het denkavontuur vaak af met een creatieve, kunstzinnige activiteit. Bijvoorbeeld:
de kleuters mogen de stilte tekenen, naar aanleiding van een verhaal dat ik voorlees. Het gesprek
kabbelt tijdens het tekenen nog rustig voort. Ze tekenen hun denkbeelden bij stilte: de nacht,
sterren, slapen, een bos, en lucht. Lise vertelt tijdens het tekenen: ‘Stilte is dat je bijna niks hoort.

Elke nacht hoor ik de stilte’. Lynn reageert: ‘maar als anderen wakker zijn, dan is het niet helemaal
stil’. Jody vraagt zich af: ‘als iedereen zou slapen, is ’t dan wel stil?’. Lynn: ‘eigenlijk hoor je altijd wel
iets, als er mensen zijn’. Waaraan Mirthe toevoegt: ‘ja, als je je oren hard op zet, dan hoor je altijd
wel wat’.
En van het een komt het ander…Lynn: ‘pas als er helemaal geen mensen zijn, dan kan het stil
zijn. In de ruimte is een plekje, waar ’t stil is begonnen. Dat plekje, dat ontplofte. Dat is hoe de
wereld begonnen is. Maar op die plek was het stil. In de ruimte, daarboven’ (ze wijst naar buiten,
naar de blauwe lucht). Lise reageert: ‘ik heb een vraag in m’n hoofd en die is keilastig: hoe is de mens
geboren, die ’t eerst is geboren?’. Lynn springt enthousiast van haar stoel: ‘dat wéét ik!’. Ze gaat er
even voor staan en betoogt met luide stem: ‘Nou kijk, eerst had je apen. Toen gingen die apen
rechtop lopen. En toen werden ’t mensen’. Lise kijkt haar verbaasd aan: ‘Nee…toch?’. Waarop Lynn
enigszins vertwijfeld zegt: ‘Ja…m’n moeder zei het, maar ik geloof ’t zelf ook niet hoor!’
…En zo kun je tijdens een gesprek met kinderen gemakkelijk vanuit een bepaalde vraag op
een ander groots, filosofisch onderwerp stuiten. Spelenderwijs hebben de kinderen met het
boeiende spel van vraag en antwoord.
Wil je in (filosofisch) gesprek aangaan met je kinderen, en vraag je je af waar je dan op kunt letten?
-Neem een oprecht nieuwsgierige, open houding aan;
-Prikkel de kinderen tot verwondering en vragen stellen;
-Ga zowel in op hun concrete, persoonlijke beleving, als op een filosofisch thema;
-Stel de gedachten van de kinderen centraal, en houd je eigen mening/ antwoord op de achtergrond;
-Stimuleer de kinderen om hun ideeën en antwoorden weer te geven en deze te onderbouwen
(‘want…’);
-Stel de kinderen op hun gemak (praat tijdens een ontspannen activiteit);
-Geef ruimte (om te denken en te spreken) aan de kinderen (laat stiltes vallen, neem de tijd);
-Vraag door: wat bedoel je precies? Hoe weet je dat? O…hoezo? Toon je interesse voor hun
antwoorden.
Veel plezier!
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