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WIE ZIJN WIJ?

Annefieke Bonants

• NT2-docent

• Gespreksleider bij 
filosofiegesprekken 
met NT2-leerders

Anne Marije de Goeijen

• Adviseur bij het ITTA

• Materiaalontwikkelaar, 
trainer en onderzoeker
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PROGRAMMA

• Filosoferen: wat weten we daar al van?
• Even opwarmen: kaartjes sorteren
• Filosoferen in de NT2-les: wat en hoe?
• Inkijkje in lesmateriaal
• Afsluiting
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BRAINSTORM
• Ga naar www.menti.com

• Voer de volgende code in: 26903392
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Waar denk je aan bij filosoferen met 
NT2-leerders?



EEN FILOSOFISCH GESPREK
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EENS OF ONEENS?
• Lees de stelling.
• Ben je het ermee eens of niet?
• Laat het groene of het rode kaartje zien.
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EENS OF ONEENS?
• Het abstracte denken van mensen die in 

een ander land onderwijs hebben 
gekregen is niet altijd genoeg op orde om 
te kunnen filosoferen.
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EENS OF ONEENS?
• Voor een geslaagd filosofisch gesprek 

heb je minimaal taalniveau B2 nodig voor 
gesprekken voeren.
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EENS OF ONEENS?

• De gespreksleider moet een antwoord kunnen 
formuleren op de filosofische vraag van het 
gesprek.
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OPDRACHT 1 | DE OPWARMER

10 minuten | in drietallen
• Leg in drietallen de kaartjes op volgorde.

– Sorteer van groot naar klein
– Sorteer van lekker naar vies (of minst lekker ;-))
– Sorteer van de persoon met de meeste vrijheid 

naar de persoon met de minste vrijheid 
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FILOSOFEREN IN DE NT2-LES
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FILOSOFEREN IN DE NT2-LES

• Een filosofisch gesprek is een 
onderzoeksgesprek.

• In het gesprek onderzoekt de 
groep gezamenlijk al pratend, 
denkend en luisterend een 
vraag.
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VOORBEELDEN VAN

FILOSOFISCHE VRAGEN
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Hebben dieren 
humor?

Kun je verdriet 
uitzetten?

Wanneer is iets afval?

Wat is het begin 
van …?



FILOSOFEREN IN DE NT2-LES

• Taal in actie
• De inhoud van de taal staat centraal
• Woordenschat verbreden en verdiepen
• Gespreksvaardigheden
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FILOSOFEREN EN DE ROL VAN DE

DOCENT
• Gespreksbegeleider versus docent
• De niet-wetende houding
• Manieren van vragen stellen
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VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK
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LESMATERIAAL WAT DENK JIJ?
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DOCENTENHANDBOEK

• Opbouw van een filosofisch gesprek
• Vijf gouden tips
• Twee uitgewerkte voorbeeldgesprekken
• Tien lesbrieven met handvatten voor 

introductie, gesprek en afsluiting
• Docentinstructies bij het werkboek
• ‘Spiekbriefjes’ met vragen
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WERKBOEK VOOR LEERLINGEN

• Inleiding over filosoferen 
• Knipbladen voor de startopdrachten
• Drie verwerkingsopdrachten per gesprek

(reflectie, woordenschat, schrijven) met 
mogelijkheden voor differentiatie

• Woordenschrift voor belangrijke woorden en 
zinnen uit de gesprekken
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ERVARINGEN VAN NT2-LEERLINGEN
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VERDIEPEN IN

FILOSOFIEGESPREKKEN
• Aan de slag met filosofiegesprekken

Eén bijeenkomst van twee uur
• Scholingstraject filosofiegesprekken

Twee dagdelen

• filosofiegesprekken@itta.uva.nl
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Annefieke Bonants & Anne Marije de Goeijen

filosofiegesprekken@itta.uva.nl 

Materiaal bestellen?

info@eenvoudigcommuniceren.nl
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VRAGEN EN REACTIES
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WAT VOND JE VAN DE

WORKSHOP?

• Schrijf je reactie op het kaartje.
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