
Internationaal Symposium ‘FMKJ’ 
Filosoferen Met Kinderen en Jongeren 

maandag 23 november 2009 - Hendrik Consciencegebouw - Brussel - 9.00 - 17.30u 
voor alle leer - krachten van nu en straks 

in en om het basis- ,secundair, hoger onderwijs én de lerarenopleidingen 
 

De leraar - filosoof; 
 harlekijn, knecht of meester? 

 

 
 Keynote speaker Dr. Catherine McCall - University of Strathclyde Glasgow 

http://strath.academia.edu/CatherineMcCall/Teaching  
Programma en inschrijven vanaf 01.10.09 via www.filosoferen.eu  

Alweer een wijs initiatief van het Vlaams netwerk voor Eigentijds FilosofieOnderwijs VEFO vzw 
 

‘- Hoezo, Socrates? zei Agathon. 
 Ge houdt me toch zeker niet voor zó zat van theaterglorie, 

 dat ik zelfs niet meer zou weten  
dat voor een zinnig mens een kleine groep van verstandige lui 

 meer te duchten is dan een ganse bende dwazen*φ 
 

Het symposium 'De leraar - filosoof; ...' op 23.11.09 te Brussel is een studiedag die focust op de 
systematische aanpak van het historische filosofievacuüm in alle Vlaamse lerarenopleidingen. Op 
deze dag serveert VEFO vzw 'Wonderwijzend Vlaanderen' een intensief interactief menu: 
(inter)nationale en regionale opleidingsmodellen, themaduiding, getuigenissen vanuit diverse 
onderwijsniveaus, FMKJ- workshops vanuit de vijf expertisenetwerken/regionaal platform, 
boekenstand en ‘filomarkt’, debat ‘Wil Vlaanderen wel wonderwijsgerige scholen?; Vier 
‘wonderwijsgerige (be)denkers’ in gesprek met Rik Torfs over het filosofieonderwijs anno 2009 en 
verder, de beleidsverklaring van minister Pascal Smet, een ‘filosofeestglas’ op de FMKJ- toekomst in 
Vlaanderen, Wallonië, Nederland, Europa,   ... 

VEFO vzw wil zo een brede nieuwe impuls geven aan het 'Filosoferen Met Kinderen en Jongeren' 
(FMKJ) van kleuterklas t.e.m. SLO. Na meer dan een decennium met vele vrijwilligers timmeren aan 
de wijsgerige Vlaamse onderwijswegen is het de hoogste tijd voor het consolideren van wat reeds 
werd bereikt. Tegelijk houden we een stevig pleidooi voor meer dieptewerking en continuïteit. Onze 
(be)zorg(dheid) voor de kwaliteitsbewaking van de snel groeiende FMKJ- opleidingsonderdelen en -
integratiemodellen in een zich (te?) langzaam (her)profilerende onderwijsfilosofie willen we graag met 
alle belangstellenden delen. Krijgt filosofie dan eindelijk een formele plaats in de eindtermen of mogen 
we slechts filosoferen op de speelplaats of in andere ‘vrije ruimten’ maar blijft de klasdeur op slot?  
 
Reserveer alvast jouw zitje in de Hadewychzaal van het H. Consiencegebouw.. Vanaf 10.10.09 kan je 
via www.filosoferen.eu  inschrijven en vind je daar alle informatie over de deelnemingsvoorwaarden, 
het programma, de workshopkeuze enz. Meer info via VEFO- coördinator: Peter.Visser@telenet.be 
                                                
φ PLATO, Symposium 194 b en c (vert. Xaveer de Win, DNB/Ambo, Antwerpen, 1980, Plato verzameld werk, deel II, p. 224) 
 



Programma internationaal Symposium FMKJ 23.11.09 HC- Brusselφ 
 

Tijd Activiteit Taal 
8.30 Onthaal en registratie                                                                      VEFO vzw 

Filmfragmenten uit ‘Blackboards’ van Samira Makhmalbaf bij de koffie 
‘FILOLO- Blackboards 2009’; FILOsoferen in de LerarenOpleidingen ‘wit op zwart’ 
Portrettengalerij 2500 jaar passioneel wijsgerig denken; ‘Chi passa per’sta strada?’                                                                
… 

NEF 

9.00 Proloog tot het Symposium                                                      
Over filosofie maar vooral over de liefde en ook over een typisch menselijk dilemma;  
Drinken of denken?                                                         Jan Van Gool & Lies Pycke 
 

     
Ndl. 

 

9.30 ‘CoPI’ live on stage    Summerschool 2009 CoPI-group Ghent + Sophia-board 
FMKJ- trainers voeren een (nuchter) filosofisch onderzoeksgesprek en groeien naar 
een open ‘Community of Philosophical Inquiry’           CoPI- chair: Catherine McCall 
 

Eng. 

10.00 Welkom en dagverloop                                                          Herman Lodewyckx 
Inleiding van het thema: 
‘De leraar - filosoof; harlekijn, knecht of meester?’         Peter Michielsens 
 

Ndl. 

10.15 Introductie Keynotespeaker                                               Goedele De Swaef 
Keynote lecture ‘Transforming thinking’                            Catherine McCall 
Philosophical Inquiry in the primary and secondary classroom’   

 

Eng. 

11.00 Filosoferen in de Vlaamse lerarenopleidingen              Hugo Vanheeswijck 
Filosoferen in de Waalse lerarenopleidingen                      Véronique Dortu 
Filosoferen in de Nederlandse lerarenopleidingen                     Ed Weijers 
Vrageninventaris en organisatie middagprogramma             Herman Lodewyckx 
 

Ndl. 
Fr. 

Ndl. 
NEF 

12.00 Lunch, filosofiemarkt en FMKJ- netwerking  
Filo- boekenstand www.groenewaterman.be (Antwerpen) & Vrije filo- markt;  
diverse organisaties met een expliciete FMKJV- signatuur tonen hun aanbod  
 

NEF 

13.00 5 Workshops vanuit de expertisenetwerken/regionaal platform ENW/RP 
Voorstelling van het ‘ENW/RP- FILOLO- aanbod’ 2009 a.d.h.v. de ‘FILOLO- 
Blackboards’, praktijkverhalen uit BaO en SO en een FMKJ- sessie  
 
   VEFO-ankers: Kristof Van Rossem - Goedele De Swaef - Willy Poppelmonde -  
                  Isabelle Janssens - Iris Snoeck - & diverse (ENW/RP)- medewerkers 
 
1 Workshop ‘Guided Socratic Dialogue – GSD’                 Catherine McCall 
 
1 Workshop ‘CoPI-introductie’                                                     Ed Weijers 

Ndl. 
 
 

  
 

 
 

Eng. 
 

NdL. 
 

14.30 Koffiepauze  NEF 
14.45 Debat: ‘Wil Vlaanderen wel ‘wonderwijsgerige’ scholen?  

 met Ludo Abicht, Edwin Hantson, Johannes Claeys, Nancy Vansieleghem 
                                                                                                   moderator: Rik Torfs  
 

Ndl. 

16.00 Toespraak van de minister                                                         Pascal Smet 
 

Ndl. 

16.15 
 

Receptie (tot 17.30u.)                                                                        Agora Caffee 
Verzamelen van evaluatieformulieren en uitreiken nascholingsattesten      VEFO vzw 

NEF 

 

                                                
φ Informatie en e- inschrijvingen http://www.filosoferen.eu/agenda.html of via VEFO- coördinatie Peter Visser 0494/36.52.07 



Praktische informatie 
Internationaal FMKJ- Symposium 23.11.09 Brussel 
      
Wat 
Internationaal Symposium ‘FMKJ’ Filosoferen Met Kinderen en Jongeren 
Voor alle ‘leer - krachten’ (van nu en straks) in en om het basis- ,secundair, hoger onderwijs én 
de lerarenopleidingen 
De Symposiumflyer en het -programma bieden u een gevarieerd internationaal FMKJ- menu: 
http://www.klascement.net/kalender/15314/  
 
Wanneer 
Maandag 23 november 2009  
Onthaal vanaf 8.30u. - Einde van de receptie 17.30u. 
 
Waar 
Hendrik Consciencegebouwhttp://www.klascement.net/kalender/inschrijven/15314/ 
Koning Albert II-laan 15 
1210 Brussel 02/553.86.11 (Onthaal Consciencegebouw) 
Route naar het Consciencegebouw (site Mobiel Vlaanderen: Brussel - Noordwijk) via:  
http://www.mobielvlaanderen.be/bereikbaarheidsgids/bestem_bru-no.php?a=13&nav=4  
 
Registratie en inschrijving 
Voor een bescheiden bijdrage kan je tijdens deze gevarieerde studiedag je grootste 
(onderwijs/filosofie)honger en –dorst stillen en meteen gebruikmaken van het uitzonderlijk 
gereduceerd VEFO- lidmaatschap voor 2010 (zie: http://www.filosoferen.eu/lid.html)  
 
Wie Gewone dagtarieven Incl. VEFO- lidmaatschap 2010 
Studenten   6, 00 EUR 10,00 EUR 
VEFO- leden 12, 00 EUR 20,00 EUR 
Anderen 15, 00 EUR 23,00 EUR 
 
Je vult het aanklikbaar registratieformulier in http://www.klascement.net/kalender/inschrijven/15314/   
en je geeft daarin je voorkeur (1, 2 of 3) aan bij de 7 sessies van 13.00 tot 14.30u. Actief participeren 
is zeker mogelijk voor de snelle inschrijvers maar je kan ook als aandachtig observator deze sessies 
bijwonen ...  
 
De inschrijving is pas definitief als je het gekozen bedrag overschrijft voor 10.11.09 t.a.v.: 
VEFO vzw - rekeningnummer - 001-4091724-49 - IBAN: BE97 0014 0917 2449 - BIC: GEBABEBB 
   
Info en organisatie 
Coördinatie VEFO vzw www.filosoferen.eu  
Peter Visser Elisabethstraat 10 2550 Kontich  
Peter.visser@telenet.be 0494/36.52.07  
 
Met dank aan alle VEFO- medewerkers in binnen- en buitenland 
en voor de onmisbare steun van: 
 

    
 

 

 
Faculté de  
Philosophie 
et Lettres  


