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Wie kan het vaakst doen waar hij zin in heeft? Een groep leerlingen van een 
Internationale Schakelklas (ISK) zit in een kring. Samen kijken de leerlingen 
naar plaatjes van onder meer een koning, een zwerver, spelende kinderen, 
een politieagent, een fee, een vogel, een rijke man, een gekleurde man en 
een drukke moeder. Voorzichtig benoemt een eerste leerling dat de vogel 
volgens hem de meeste vrijheid heeft. Al snel schieten er vingers de lucht 
in. De ene na de andere leerling wil graag iets zeggen over welke kaart 
meer of minder vrijheid laat zien. Wat begint met simpele plaatjes, wordt 
uiteindelijk een diepgaand filosofisch gesprek.

Filosoferen in de Internationale Schakelklas

Het gelijktijdig stimuleren 
van taal- en denkvermogen
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Dit is een voorbeeld van de start van een filosofisch ge-
sprek dat Annefieke Bonants voerde met haar NT2-klas. 
In het kader van de opleiding Filosoferen met Kinderen 
en Jongeren (FMKJ) deed zij onderzoek naar de moge-
lijkheden en uitdagingen voor filosofische denkgesprek-
ken in een ISK. In hoeverre kun je filosoferen met jonge-
ren die nog een beperkt taalniveau hebben in het Ne-
derlands? Annefieke voerde hiervoor gesprekken in drie 
verschillende groepen (op weg naar A1, A1-A2 en 
A2-B1). Alle drie de groepen konden met de filosofische 
opdrachten uit de voeten. Uit de gegeven proeflessen 
bleek voor de diepgang van het filosofisch gesprek het 
taalniveau niet altijd de bepalende factor te zijn. Juist in 
de beginnersgroep werd soms de meeste diepgang be-
reikt! Filosoferen bleek daarnaast een waardevolle ma-
nier om het taal- en denkvermogen van leerlingen te sti-
muleren. In dit artikel zal worden stilgestaan bij achter-
gronden en uitkomsten van het onderzoek.

Het uitdagen van deze doelgroep
Waarom zou je gaan filosoferen met jongeren die de 
taal nog maar beperkt machtig zijn? Juist om de leerlin-
gen uit te dagen en hun taal- en denkontwikkeling te 
stimuleren. Zo’n uitdaging kan deze doelgroep goed 
gebruiken. Ondanks het nog beperkte Nederlandse 

taalniveau, zijn ISK-leerlingen immers wel pubers met 
het daarbij horende denkniveau. Hoewel ISK-leerlingen 
hun Nederlandse woordenschat vanaf nul moeten op-
bouwen, hebben zij wel al een brede kijk op de wereld. 
Bovendien hebben zij in vergelijking met veel Neder-
landse leeftijdsgenoten vaak al veel meer levenserva-
ring. Hier liggen kansen: daag de leerlingen, ondanks 
een beperkt taalniveau, cognitief uit! 
Het ijsbergmodel van Jim Cummins illustreert dit goed. 
Cummins verdeelt de kennis van een persoon in zicht-
bare en onzichtbare delen. Boven het wateroppervlak 
bevindt zich de zichtbare talenkennis die men gebruikt 
voor het verwoorden en interpreteren van ideeën. Dit 

IJsbergmodel van Cummings
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zijn de verschillende talen waarin leerlingen zich kun-
nen uiten. Onder het wateroppervlak bevinden zich er-
varingen en algemene kennis over de wereld. Deze de-
len onder het wateroppervlak zijn onafhankelijk van de 
taal waarin ze worden geuit. Filosoferen spreekt de 
kennis onder het wateroppervlak aan. Het geeft leerlin-
gen de ruimte vanuit al aanwezige kennis met elkaar 
hun taal en denken te ontwikkelen. 

Samen denken en onderzoeken
Filosoferen is een activiteit. Het is iets wat je samen 
doet. Al denkend, pratend en luisterend onderzoek je 
samen een zogenaamde denkvraag. Het gaat hierbij 
niet om het halen van het eigen gelijk, maar juist om 
het samen onderzoeken en het steeds dichter bij een 
antwoord komen. Leerlingen testen uitspraken aan 
ervaringen en voorbeelden die zij kennen uit het da-
gelijks leven. Een filosofisch gesprek biedt ruimte om 
creatief te denken. Daarbij oefenen leerlingen allerlei 
vaardigheden. Ze vergelijken, passen toe in een andere 
context, analyseren, leggen verbanden, evalueren en 
creëren nieuwe ideeën. Juist de bij iedere leerling aan-
wezige andere kennis onder de ijsberg vormt waarde-
volle input voor een gesprek.

Filosoferen is taal in actie
Filosoferen is een activiteit met een grote nadruk op 
taalvaardigheid in plaats van taalkennis. Het gaat om het 
daadwerkelijk gebruik van de taal in een natuurlijke ma-
nier van met elkaar communiceren. De groep is met el-
kaar in gesprek en de inhoud staat centraal. Het samen 
onderzoeken van de denkvraag stimuleert taalproductie. 
Bovendien ontwikkelen de jongeren tegelijkertijd actief 
luistergedrag. Door leerlingen de ruimte te bieden met 
elkaar ideeën te exploreren, kunnen zij hun (taal)kennis 
via de filosofische gesprekken verbreden en verdiepen. 
Door in gesprek te zijn rondom een bepaald thema ver-
breden en verdiepen leerlingen hun woordenschat. 
Leerlingen nemen in het gesprek van elkaar woorden 
over en breiden zo hun eigen woordenschat uit. 

Daarnaast vraagt het analyseren en evalueren van de 
filosofische vraag om bepaalde zinsconstructies. Zo 
geeft het leerlingen de mogelijkheid om in een functio-
nele gespreksituatie te oefenen met bijvoorbeeld de 
trappen van vergelijking, als…dan…-constructies en 

diverse signaalwoorden. Daar waar leerlingen het ge-
sprek prima kunnen voeren met Dagelijks Algemene 
Taalvaardigheid (DAT) gaan zij voor concepten die zij 
van onder de ijsberg kennen samen op zoek naar Cog-
nitieve Academische Taalvaardigheid (CAT). Het filoso-
fisch gesprek geeft de leerlingen een context waarin 
deze academische woorden (of schooltaalwoorden) in-
eens relevant zijn. 

Gesprek bij de praatplaatjes
Hoe ging dit in zijn werk bij het gesprek uit de inlei-
ding? Vanuit de uitspraak dat de vogel de meeste vrij-
heid heeft, kwamen we van het een bij het ander. Leer-
lingen kwamen met diverse voorbeelden en concrete 
situaties bij de plaatjes. We bespraken onder andere of 
dieren meer vrijheid hebben dan mensen. Moeten die-
ren ook luisteren naar hun ouders? Hebben volwasse-
nen of kinderen meer vrijheid? Moet of mag je naar 
school? En kies je een bijbaantje of moet je gewoon 
werken? Bepaalt de koning wat het land moet doen of 
bepaalt het land wat de koning moet doen? En moet 
een fee zich houden aan de regels van het land waarin 
je het verhaal (voor)leest? Gedurende het gesprek la-
gen de plaatjes in het midden van de kring en werden 
ze diverse keren verschoven in een andere volgorde. 
Bij elk nieuw voorbeeld bleek het misschien toch weer 
anders te zitten. 

Zonder dat leerlingen zelf deze ingewikkelde termen 
hebben gebruikt, hebben zij gesproken over vrijheid, 
verantwoordelijkheid, privileges, discriminatie en cen-
suur. Alle input kwam van henzelf. Samen zochten ze 
naar voorbeelden en manieren om hun punt duidelijk 
te maken. In het begin werd er nog regelmatig gezocht 
naar woorden, maar gedurende het gesprek namen de 
zwakkere leerlingen de door de sterkere leerlingen 
aangereikte woorden over. Ook werden enkele voor-
beelden herhaald en naverteld om meer nuancering 
aan te brengen en steeds preciezer te gaan formuleren. 
Leerlingen wilden duidelijk dat de ander begreep wat 
hij of zij te zeggen had.

Voor ze het wisten was de tijd al om. Of ze een ant-
woord hadden aan het eind van het lesuur? Nee. Of ze 
veel gedacht, gepraat, geluisterd, geleerd en gelachen 
hadden aan het eind van het lesuur? Ja. 

Annefieke Bonants 

Annefieke Bonants is docente NT2 op het Zuiderpark Col-
lege in Rotterdam. 
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‘   ’
Al denkend, pratend en 
luisterend onderzoek je 
samen een zogenaamde 
denkvraag


