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A. Waarom dit document?
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In het Curio Leerlab Kritisch Denken experimenteren we met pedagogisch-didactische 

aanpakken voor het stimuleren van kritisch denken in de klas. 

Babs bevroeg haar NT2-collega’s over de rol van kritische denkvaardigheden in de NT2-les. 

Op basis van haar bevindingen werkt zij aan een selectie van werkvormen en opdrachten uit 

NT2-lesmethoden die je als NT2-docent kunt inzetten in de les als je meer wilt doen met 

kritisch denken. 

In dit document belichten we de rol van de docent bij het werken aan kritische 

denkvaardigheden. Verwerk je kritisch denken impliciet of expliciet in je les? Hoe pak je dit 

aan bij de taalniveaus onder A2 / 1F? Hoe kun je je eigen lesmethode scannen op geschikte 

werkvormen? 

Deze factboost geeft geen kant en klare oplossing maar wel een handreiking voor in de klas.
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B. Wat is kritisch denken?
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B1. Definitie van kritisch denken in 
het beroepsonderwijs

Onder kritisch denken wordt verstaan:

•betrouwbaarheid van bronnen kunnen beoordelen 

•perspectief van anderen kunnen innemen

•kunnen nadenken over hoe (je) eigen opvattingen tot stand komen

In het document ‘Kritische denkvaardigheden, een praktische handreiking voor het 

mbo’ wordt de theorie duidelijk uitgelegd. 

Op youtube vond ik een leuke animatie over kritische denkvaardigheden.
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https://www.youtube.com/watch?v=wQOq4ix1ipo


B2. Examen- en kwalificatiebesluit 

In het mbo zijn kritische denkvaardigheden opgenomen in het EKB, het Examen- en kwalificatiebesluit 

van beroepsopleidingen sinds 2016.

In het NT2-onderwijs staat het ontwikkelen van kritisch denken niet expliciet vermeld in het ERK, het 

Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen. 

Kritisch denken is ook niet opgenomen in de huidige exameneisen voor het inburgeringsonderwijs. 

Bron: Portfolio NT2: Raamwerk NT2, Cinop, september 2003
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https://www.cinop.nl/wp-content/uploads/2020/02/Raamwerk-NT2.pdf


“Op welke manier 
speelt 

de 21e eeuwse vaardigheid 
‘Kritisch denken' 

een rol 

binnen jouw NT2-les?”
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‘Op welke manier speelt de 21e eeuwse vaardigheid 

‘Kritisch denken' een rol binnen jouw NT2-les? ‘

Deze vraag heb ik afgelopen jaar gesteld aan:

•docenten uit mijn netwerk

•docenten in verschillende LinkedIn-groepen

•Europese docenten via het platform Epale, het Europees 

platform voor volwasseneducatie. 

Ik ben actief op onderzoek uit geweest naar ervaringen met 

kritisch denken bij (laagtaalvaardige) NT2-cursisten. Ik heb 

gevraagd om ervaringen, tips, adviezen en geschikte 

werkvormen met me te delen. 

Benieuwd naar de opbrengsten van mijn praktijkonderzoek?

Kijk dan op de volgende bladzijde!

B3. Plaats van kritisch 
denken in de NT2-les
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B4. Opbrengsten praktijkonderzoek

Wat is de plaats van kritisch denken in de NT2-les? 

Docenten:

•laten studenten onderzoeken of iets waar is. Lesidee ‘Is het waar?’ 

•vragen naar ervaringen van studenten, bijvoorbeeld aan de hand van opdrachten uit 

bestaande lesmethodes. Lesidee ‘Ervaringen delen’. 

•leren studenten hun eigen mening te formuleren en nuanceren, door studenten op elkaar te 

laten reageren. Lesidee ‘Wat vind jij?’.

•leren studenten te kijken zonder oordelen. Lesidee ‘Foto van de week’.

•laten het onderscheid duidelijk maken tussen feiten en meningen, bijvoorbeeld aan de 

hand van nieuws en reclame. 
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B4. Opbrengsten praktijkonderzoek – conclusie

Het ontwikkelen van kritisch denken komt niet expliciet voor in de gangbare 

lesmethodes voor Nederlands aan anderstaligen. Het stimuleren van het 

onderzoekend vermogen gebeurt op docentniveau. De docent speelt een 

belangrijke rol bij het stimuleren van kritische denkvaardigheden. 

Overweging: bied ik in mijn NT2-onderwijs kritisch denken impliciet of expliciet aan?

Een didactiek voor anderstalige volwassenen die zowel een nieuwe taal leren als 

hun kritisch denkvermogen ontwikkelen, heb ik tijdens mijn praktijkonderzoek nog niet 

gevonden. Is er behoefte aan zo'n didactiek? Daar is aanvullend onderzoek voor 

nodig.
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C. Lesideeën en werkvormen
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C1. Tips voor docenten 

Hoe kun je de bestaande lesmethode scannen op opdrachten en werkvormen die geschikt zijn 

voor kritisch denken? In het boek Interculturele communicatie in de NT2-les van Nuwenhoud 

vond ik de volgende ideeën: 

•Bekijk de lesmethode waarmee je werkt.

•Vul oefeningen in de lesmethode aan of breidt ze uit met aandacht voor kritisch denken.

•Gebruik de leesteksten en de luisterfragmenten als aanknopingspunt om aandacht te 

besteden aan kritisch denken.

•Pas je opdrachten aan bij het taal- en opleidingsniveau van de studenten. 

•Oefen met routines als: Ik ben het eens, ik vind het ook, ik ben het niet (met je) eens, ik vind 

het niet.

•Maak het visueel. Werk met rode en groene kaarten, met smileys of duimpjes, met hoeken in 

het lokaal om verschillende meningen zichtbaar te maken. 
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Hier vind je een aantal voorbeeldvragen bij de 3 pijlers van kritisch denken zoals die in de Handreiking 

Kritische denkvaardigheden staan. 

1.Betrouwbaarheid van informatie beoordelen

• Wat weet ik van de schrijver/ spreker? 

• Wat weet ik van de bron (bijvoorbeeld: bedoeld voor jongeren of ouderen)

• Waarom wil de auteur deze tekst schrijven? Hoe weet je dit?

• Is het waar?

• Geloof jij…?

• Hoe weet je dit zeker? Hoe weet je dat het waar is?

• Waar vind je nog meer informatie?

• Ken je informatie die lijkt op deze informatie?

• Wat voor soort tekst ga ik lezen? (tekst met feiten, reclame, gebruiksaanwijzing)

• Is dit een belangrijk onderwerp in ons land?

C2. Vragen voor de docent om kritisch denken te stimuleren
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2. Het perspectief van een andere innemen

• Ben je het eens met de schrijver/ spreker/ 

medestudent? Waarom wel of niet?

• Wat vinden anderen van het antwoord/idee?

• Kun je een ander antwoord bedenken?

• Wat kunnen andere antwoorden zijn? 

• Vergelijk jouw antwoord met dat van een 

andere student. 

C2. Kritische vragen– vervolg 
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3.Denken over je eigen denken (metacognitie) 

• Waarom is dit antwoord goed/fout? 

• Wat als…?

• Is er een ander antwoord?

• Waarom geef je dit antwoord?

• Is dat altijd zo?

• Hoe komt dat?

• Wat denk je?

C2. Kritische vragen– vervolg 
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C3. Lesideeën en werkvormen

Ik spreek over de bruikbaarheid van de werkvormen in de NT2-les vanwege mijn eigen 
achtergrond als NT2-docent, maar de werkvormen zijn natuurlijk ook heel goed bruikbaar:

• in de basiseducatie
• in de ISK
• voor anderstalige studenten in de Entree-opleiding 
• voor laagtaalvaardige studenten in je klas.  

De selectie van werkvormen zijn op alle niveaus te gebruiken, afhankelijk van de vragen die 
je stelt als docent!

De werkvormen zijn gericht op het ontwikkelen van kritisch denkvermogen, 
nieuwsgierigheid en een open houding.
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Lesidee ‘Is het waar?’

Doel: studenten onderzoeken of iets waar is.

Schrijf een aantal stellingen op het bord rond een thema dat je aan het behandelen bent. Bijvoorbeeld:

Vraag studenten samen te onderzoeken of de stelling waar is. 

Hoe kunnen ze dit te weten komen? 

Zijn er meerdere perspectieven te bedenken?

Een banaan is geel.

Een appel is gezonder dan een paprika.

Een bank is om op te zitten. 
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Lesidee ‘Ervaringen delen’

Doel: vragen wat de student gewend is en delen van ervaringen met medestudenten, om te 

ervaren dat er meerdere visies zijn. 

Deze opdracht onderstreept het belang van het ontwikkelen van kritisch denken in het kader van 

cultuur sensitief werken. 

Bron: CODE Plus, takenboek deel 2, A1-A2, Hoofdstuk 7, Thieme Meulenhoff, 2013

‘Heb je in Nederland wel eens een vrouw in een beroep gezien dat je niet 

bij een vrouw vond passen? Denk bijvoorbeeld aan een vrouw als 

monteur of taxichauffeur. 

Zo ja, in welk beroep? Waarom vond je het niet passen?’

Vergelijk je antwoorden met twee medecursisten. 
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Lesidee ‘Wat vind jij?’
Doel: studenten formuleren hun eigen mening. 

Maak kaartjes met stellingen over het thema waar je op dat moment mee bezig bent. 

Studenten geven hun mening over de stelling.

Je zult zien dat sommige studenten al sterk ontwikkelde denkvaardigheden hebben, vanuit hun 

opvoeding of onderwijsachtergrond. 

Opbrengst: grote betrokkenheid, studenten communiceren met elkaar, willen praten.

Tips voor de docent:

Geef een tijdbegrenzing aan. 

Geef studenten een blanco kaartje en laat ze zelf een stelling bedenken.

Bron: Kritisch denken, tijdschrift Les 198, 2016 en Kleurrijker

Ik kan 1 dag per 

week zonder 

internet

Opgroeien in een 

stad is beter dan in 

een dorp
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Doel: studenten ontdekken dat de waarheid achter het verhaal soms onverwacht 

is. Studenten leren te kijken zonder te oordelen. 

Laat een foto uit het nieuws zien. Studenten bedenken het verhaal achter de foto.

Ze schrijven woorden of zinnen op een post-it en hangen ze post-its op in de klas. 

Vragen die je kunt stellen tijdens het bekijken van de foto:

Wat zie je op de foto? 

Wat zie je waardoor je dit zegt? Is het waar? 

Wie ziet iets anders? 

Vervolgens vergelijken de studenten de post-its met het echte verhaal achter de 

foto. Bespreek het verschil tussen een feit en een mening, en tussen kijken en 

observeren. 

Variant: bekijk samen een filmpje. Zet de opname halverwege op pauze. Laat de 

studenten zelf het vervolg/ einde bedenken. Kies voor een spreekopdracht of 

schrijfopdracht. Kijk vervolgens het filmpje af. 

Bron : VisibleThinking Strategies, Artful Thinking Project Zero, Harvard

Lesidee ‘Foto van de week’
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Lesidee ‘Mening geven’

Doel: studenten formuleren hun eigen mening. 

Bedenk een stelling aan de hand van je lesmethode. Zoek er een foto bij voor de minder taalvaardige studenten. 

Bijvoorbeeld:  

Tips voor de docent: 

Stel een tijdsbegrenzing in of werk met een talking stick. 

Bedenk vooraf welke reacties de stelling eventueel kan uitlokken. 

Stimuleer de studenten met elkaar te praten en hun meningen uit te wisselen, en niet met de docent. 

Bron: Nederlands in gang, A1-A2, Hoofdstuk 10, Coutinho, 2017

In Nederlands fietst iedereen, van kind tot minister en 

koning. Vind je dat leuk? Normaal? Vreemd?
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Lesidee  ‘Dilemma’
Doel: studenten leggen hun keuze uit. 

Schrijf op het bord twee rijtjes met woorden over thema van je les. Voorbeeld: veiligheid op de werkvloer. 

Zoek eventueel foto’s bij de woorden als dat nodig is.

Vraag de studenten: Wat kies jij, A of B?  

Verdeel het klaslokaal in twee kanten: kant a en kant b. De studenten lopen naar de kant van de klas die bij 

hun keuze past.

Vraag, als iedereen zijn of haar keuze heeft gemaakt, aan een aantal studenten om hun keuze uit te leggen. 

Bespreek samen wat er voor keuze A of B te zeggen is. 

Variant: kijk op dilemma op dinsdag voor gekke en grappige stellingen, om het behandelen van kritisch 

denken luchtig te houden. 

A

helm

werkschoenen

veiligheidsbril

B

helm

Nederlandse taal

mondkapje
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https://dilemmaopdinsdag.nl/dilemmas/411-bij-elk-zebrapad-moet-je-galopperend-als-een-zebra-oversteken-of-bij-groen-licht-mag-je-pas-vertrekken-als-er-achter-je-wordt-getoeterd-of-gebeld/


Lesidee ‘Ideeën uitwisselen en eigen 
verantwoordelijkheid nemen’

Gebruik bestaande opdrachten als aanknopingspunt om aandacht te besteden aan kritisch denken.

Bron: TaalCompleet, boek A2, thema 8, de gemeente, Kleurrijker, 2018
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Praat samen. 

1. In welke wijk woon jij?

2. Welke problemen zijn er in jouw wijk? Rijdt er bijvoorbeeld veel 

verkeer, of staat er afval naast de bakken? 

3. Wat doe je als er problemen zijn in jouw wijk?

4. Heb je tips voor de gemeente om de problemen in jouw wijk op te 

lossen?
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Lesidee  ‘Interactieve tools’

Doel: taal en kritisch denken door interactie.

Laat studenten een videoclip, film(pje), interview of krantenartikel bekijken over een actueel 

thema, en koppel hieraan een aantal stellingen waarop studenten via een interactieve tool 

moeten reageren.

Tips: https://answergarden.ch/ en https://www.socrative.com

Er komt veel respons en de werkvorm is studentgestuurd.

Bron: werkplaatsburgerschap.nl, Kleurrijker
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https://answergarden.ch/
https://www.socrative.com


Lesidee ‘Karaktereigenschap’

Gebruik bestaande opdrachten als aanknopingspunt om aandacht te besteden aan kritisch denken.

Bron: De Opmaat, Boom, naar A2, Thema 8, uiterlijk en karakter

Werk in groepjes van drie. 

1. Wat vind je typische karaktereigenschappen van Nederlanders?

2. Wat vind je typische karaktereigenschappen van mensen uit je eigen 

land?

3. Vertel elkaar welke karaktereigenschappen je zelf hebt. Vind je dat goede 

of slechte eigenschappen? Waarom?

4. Welke karaktereigenschappen heb je niet, maar wil je graag hebben?

5. Noem de naam van een internationaal bekende persoon. Noem een 

goede en slechte karaktereigenschap van deze persoon.
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Lesidee ‘Favoriete film’

Op de site van werkplaatsburgerschap.nl vond ik een leuk lesidee om het onderzoekend 

vermogen bij studenten te vergroten. 

Vraag naar de persoonlijke beleving aan de hand van de volgende punten: 

•Wat vind je goed aan de film? Vertel waarom. 

•Wat vind je niet goed aan de film? Vertel waarom. 

•Waar denk je over na bij het zien van de film?

•Ga je door de film anders denken over iets? 

Wat is je favoriete film? 
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D. Bronnen en dank
• Kritische denkvaardigheden, een praktische handreiking voor het mbo, ECBO en Cinop, 2016, 

https://www.mboraad.nl/sites/default/files/documents/handreiking_kd-lr.pdf

• Portfolio NT2, Raamwerk NT2, Cinop, 2003, https://www.cinop.nl/wp-content/uploads/2020/02/Raamwerk-

NT2.pdf

• Taalcompleet A2, Kleurrijker, Thema 8, 2018

• CODE Plus, takenboek deel 2, A1-A2, Hoofdstuk 7, Thieme Meulenhoff, 2013

• Nederlands in gang, A1-A2, Hoofdstuk 10, Coutinho, 2017

• De Opmaat, naar A2, Boom, 2015

• Interculturele communicatie in de NT2-les, A. Nuwenhoud, Coutinho, 2018 

• Actief met Taal, vooraf stellen van kritische vragen bij een tekst , A. Valk, 2010

• Kritisch denken, tijdschrift Les 198, 2016

• Visual Thinking Strategies / Artful Thinking Project Zero Harvard, https://pz.harvard.edu/projects/artful-thinking

• Dilemmaopdinsdag.nl

• Kritisch denken doceren kun je leren, S. van Hamersveld, Expertisecentrum kritisch denken, 2018

• Werkplaatsburgerschap.nl

Dank aan alle collega’s van het leerlab Kritisch Denken 

Dank aan Danae Bodewes, Katrien De Belie, Lia Luijendijk, Neeltje Sep, Anne de Groot en Lotte van Kempen
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Contact binnen curio:

➢Meer weten over kritisch denken? Neem contact op met ons 
leerlab: kritischdenken@curio.nl

Babs Gerholt

mailto:kritischdenken@curio.nl

