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Stel dat er uit een groep van 1.000 mensen - 
waarvan 990 mannen en 10 vrouwen - iemand 
willekeurig wordt gekozen: Pascal, net afge-
studeerd van de opleiding Verpleegkunde. 
Pascal houdt van theater, speelt zelf ook bij 
een toneelgezelschap, houdt van shoppen en 
besteedt veel tijd aan sociale contacten. Welke 
van de volgende twee opties is het meest waar-
schijnlijk: (1) Pascal is een man, of (2) Pascal is 
een vrouw? Als lezer van een publicatie over 
kritisch denken ben je natuurlijk gewaar-
schuwd. Misschien kijk je daarom eerder naar 
de kansverhouding dan je anders zou doen (na-
melijk 99% mannen tegenover 1% vrouwen). 
En dat is juist! De wet van de grote getallen is 
hier in het spel. Hoewel we niet met zekerheid 
kunnen zeggen dat Pascal een man is, want zo 
werkt dat met inductieve redeneringen, is de 
kans dat Pascal een man is vele malen groter 
dan dat het een vrouw is. Als we deze vraag 
aan studenten voorleggen, dan is gemiddeld 
zo’n 70% van de studenten er vrij zeker van dat 
Pascal een vrouw is. Hoe kan dat nu, waarom 
gebruiken we hier niet de wet van de grote 
getallen? Wat gebeurt er in ons brein?  

Door de levendige beschrijving van Pascal 
word je misschien niet alleen op het verkeerde 
been gezet maar worden ook de hersenen 
misleid. Die ‘produceren’ vrijwel automatisch 
het stereotype beeld van een vrouwelijke 
verpleegkundige. We moeten moeite doen 
om die eerste associatie te onderdrukken en 
de relevante informatie (de grote getallen) er 
expliciet bij te betrekken. En dan nóg blijft er 
vaak een ‘homunculus’ in de achterkamer van 
ons hoofd die roept ‘klopt dat wel?’ 

Kritisch leren denken
Ons brein is van nature geneigd om allerlei 
ver bindingen te leggen, razendsnel en met 
een ei gen logica. We focussen ons bijvoorbeeld 
vaak op informatie die onze opvattingen be-
vestigt en daarbij negeren we de aanwijzingen 

die het tegendeel laten zien. En ook al weten 
we dit, toch lijken de valkuilen van ons denken 
soms onvermijdelijk. Maar hoe kunnen we op 
gewenste momenten toch uit deze valkuilen 
blijven? En hoe leren we dat aan anderen? 

In veel beroepssituaties waarin onze afgestu-
deerde studenten terecht komen wordt van 
hen verwacht dat ze zorgvuldige afwegingen 
maken en tot verantwoorde beslissingen 
komen. Om studenten op de complexe en 
dynamische wereld van de 21ste eeuw voor 
te bereiden, zowel professioneel als in hun 
maatschappelijke als persoonlijke  leven, is het 
noodzakelijk dat studenten een kritisch denk-
vermogen ontwikkelen. Dat is een kernthema, 
zowel internationaal (OECD: Ananiadou & 
Claro, 2009), nationaal (Onderwijsraad, 2014; 
het ministerie van OC&W: Bussemaker, 2014; de 
Vereniging Hogescholen: HBO-raad, 2009) en in 
onze Hogeschool. Avans Hogeschool heeft dat 
verwoord in de ‘Ambitie 2020’ en de ‘Onder-
wijsvisie 2015’. Daarin lezen we het streven 
dat elke afgestudeerde student een stevige 
kennisbasis bezit, een breed vaardighedenre-
pertoire heeft en een kritische, ondernemende, 
onderzoekende en verantwoordelijke houding 
toont. 

Hoe herken je een kritische denker?
Een kritische denker herken je door zijn1  hel-
dere, precieze, logische en consistente manier 
waarop hij situaties beoordeelt en aanpakt. 
Een kritisch denker zoekt dan naar voldoende 
en deugdelijk bewijs, heeft oog voor relevante 
feiten en cijfers en houdt rekening met wat 
er wel of niet bekend is. Bovendien heeft een 
kritische denker geleerd om vooroordelen 
onder controle te houden en kan zich daardoor 
onafhankelijk opstellen in zowel professionele 
als maatschappelijke situaties. Tegelijkertijd 
kan een kritische denker zijn eigen overtuigin-
gen en opvattingen ter discussie te stellen of 
-indien er goede redenen voor zijn- deze ook 

Hoofdstuk 1

INLEIDING

1  Daar waar hij/zijn staat kan ook zij/haar gelezen worden. 
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opzij zetten. Daardoor is een afgestudeerde 
van Avans Hogeschool, die kritisch heeft leren 
denken, in staat om zich met een open vizier in 
het maatschappelijk debat te begeven en bij te 
dragen aan onze open democratische samen-
leving.  

Leren studenten kritisch te denken als we hen 
onderdompelen in domeinkennis? Helaas, dat 
is niet automatisch het geval. De vaardigheden 
en houdingsaspecten die nodig zijn om je te 
ontwikkelen tot een kritische denker ontwik-
kelen zich niet spontaan. Als we studenten 
kritisch willen leren denken dan vraagt dat om 
gerichte ondersteuning bij het ontwikkelen 
van een constructief sceptische houding, bij het 
nadenken over hoe tot een standpunt te ko-
men, over welke aannames daaronder liggen 
en wat de gevolgen van standpunten en beslis-
singen zijn. Er is inspanning nodig om situaties 
diepgaand en systematisch te verkennen. Dat 
besef brengen we over op onze studenten. 
Kritisch leren denken is dus een kwestie van 
het ontwikkelen van kennis, vaardigheden 
en houding waarbij expliciete ondersteuning 
van docenten nodig is. Dit vraagt niet alleen 
om inspanning van studenten maar ook van 
docenten. 

Uitleg en tips 
Deze publicatie gaat over het leren kritisch te 
denken. Het zoomt in op wat kritisch denken is 
en wat er bekend is over effectieve instructies. 
We geven voorbeelden hoe we het kritisch 
leren denken in de onderwijspraktijk van Avans 
Hogeschool aanpakken. Met deze publicatie 
hopen we docenten, onderwijscommissies, 
onderwijskundigen en iedereen die geïnteres-
seerd is in het onderwerp enthousiast te maken 
om kritisch denken een plaats te geven in het 
onderwijs. De inzichten in deze publicatie zijn 
zowel ‘evidence-based’ als ‘practice-based’. 
Er is gebruik gemaakt van wetenschap pelijke 
publicaties over kritisch leren denken en van 
succesvolle praktijktoe passingen binnen Avans 
Hogeschool. 

WAAROM KRITISCH DENKEN?
Kritisch denken helpt om: 

• weloverwogen beslissingen te nemen 
zonder vooringenomen te zijn;

• de veelheid aan informatie die op ons 
afkomt juist te hanteren;

• de leerstof te doorgronden en in verschil-
lende contexten te gebruiken;

• te blijven leren; 
• een respectvolle en rationele bijdrage te 

leveren aan onze democratische samenle-
ving;

• de overgang van de studietijd naar een 
volwassen leven te ondersteunen.
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Er zijn verschillende definities van kritisch 
denken. Voor het onderwijs in kritisch denken 
is het echter belangrijk dat er een eenduidige 
definitie is om doelen vast te stellen, curri-
cula in te richten en toetsen te ontwikkelen. 
De American Philosophical Association (APA) 
heeft met 46 experts uit meerdere disciplines 
een consensus definitie van kritisch denken 
opgesteld (Facione, 1990). Deze definitie is 
nog steeds toonaangevend voor onderwijs en 
onderzoek in het kritisch denken (Abrami, in 
press ). 

Consensus verklaring over kritisch denken en 
de ideale kritische denker 2

“Wij beschouwen kritisch denken als het 
vermogen om doelgericht, zelfregulerend te 
oordelen, resulterend in interpretatie, analyse, 
evaluatie, het trekken van conclusies, en het 
verklaren waarop dat oordeel is gebaseerd 
in termen van bewijzen, concepten, metho-
des, criteria en contextuele overwegingen. 
Een kritisch denker is onderzoekend, goed 
geïnformeerd, vertrouwt op redeneren, is 
onbevangen, flexibel, oprecht in evaluatie, 
eerlijk in het zien van zijn eigen vooroordelen, 
voorzichtig in het oordelen, bereid opnieuw 
iets te overwegen, duidelijk over onderwer-
pen, ordelijk bij complexe materie, ijverig in 
het zoeken van relevante informatie, rede-
lijk in het selecteren van criteria, gericht op 
onderzoek, en gaat door in het zoeken naar 
resultaten die zo precies mogelijk zijn gelet 
op het onderwerp en de omstandigheden van 
onderzoek. Dus het opleiden van goede kriti-
sche denkers betekent werken aan dit ideaal. 
Het combineert het ontwikkelen van kritisch 
denkvaardigheden met het cultiveren van een 
denkhouding die voortdurende bruikbare in-
zichten opleveren en die de basis vormen van 
een rationele en democratische maatschappij.” 
(Facione, 1990).

  

Vaardigheden en houdingsaspecten  
De experts zijn het erover eens dat kritisch 
denken een doelgerichte activiteit is. Je levert 
ergens een bewijs voor, je neemt een beslis-
sing over iets, je lost een probleem op of je 
neemt een standpunt in. Ook de zelfregulatie 
is belangrijk in deze definitie. Een kritisch 
denker onderzoekt -zonder uitdrukkelijk aan-
gespoord te worden- zijn eigen denkproces en 
corrigeert zo nodig zijn beslissing, opvatting 
of handelen. In de psychologie wordt dit ook 
wel ‘metacognitie’ genoemd (denken over 
denken).

Hoewel er nogal wat discussie is over de vraag 
of kritisch denken ‘generiek’ of ‘specifiek’ 
is, is de algemene teneur dat het bij kritisch 
denken om vaardigheden en houdingsaspec-
ten gaat die gegeneraliseerd kunnen worden 
naar meerdere contexten. Niettemin, ook al 
gaat het om generieke vaardigheden, je kunt 
alleen kritisch denken als het over een bepaal-
de inhoud gaat. Generiek wil dus niet zeggen 
dat context-specifieke informatie er niet meer 
toe doet. In hoofdstuk 3 gaan we dieper in op 
de vaardigheden en in hoofdstuk 4 lichten we 
de houdingsaspecten toe.    

Van de veelomvattende definitie van kritisch 
denken van de APA hebben we binnen Avans 
Hogeschool een werkdefinitie gemaakt die 
wat gemakkelijk uitgelegd kan worden.  

Hoofdstuk 2

KRITISCH DENKEN, WAT IS DAT EIGENLIJK?

2  Vertaald uit het Engels

WERKDEFINITIE KRITISCH DENKEN
Kritisch denken betekent dat je rede- 
neert en reflecteert voordat je een 
standpunt inneemt of een besluit neemt 
hoe te handelen en dat je kunt verklaren 
waarop dat standpunt/besluit is geba-
seerd.
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Sceptisch maar niet cynisch
Voor sommigen heeft kritisch denken een 
negatieve connotatie. Wij beschouwen kritisch 
denken echter vanuit een positief constructief 
gezichtspunt. Een kritische denker:
•  is sceptisch maar niet cynisch;
•  is open-minded maar waait niet met alle 

winden mee;
•  is analytisch maar legt niet op alle slakken 

zout door voortdurend te relativeren met 
opmerkingen zoals ‘het is maar hoe je het 
bekijkt’;

•  is besluitvaardig maar niet koppig;
•  is evaluatief ingesteld, niet veroordelend; 
•  laat duidelijk weten hoe hij over een be-

paald onderwerp denkt maar is daarbij niet 
aanmatigend. 

Waarom is kritisch denken makkelijker gezegd 
dan gedaan?
Zoals in de inleiding is beschreven, ontwikkelt 
kritisch denken zich niet spontaan. Het vergt 
vaardigheden die bewust geleerd moeten 
worden en een actieve denkhouding. Deze 
combinatie kan ons helpen om bijvoorbeeld 
een probleem weloverwogen op te lossen of 
een genuanceerd standpunt in te nemen. Dat 
is lastiger dan we vaak denken. Doorgaans zijn 

we geneigd om snel, min of meer automatisch 
en intuïtief te reageren op allerlei situaties 
zonder dat het veel inspanning kost. Vergelijk 
het met het nemen van een olifantenpaadje. 

Dergelijke ‘short-cuts’ maken we in ons brein 
ook. Dat is in veel situaties handig, denk aan 
het afleggen van de dagelijkse route door het 
verkeer van huis naar werk. Dat soort situaties 
zijn voorspelbaar, heb je vaak meegemaakt en 
je krijgt direct feedback. Maar van een aantal 
beslissingen is het be langrijk dat die reflectief 
en weloverwogen worden genomen. Denk 
bijvoorbeeld aan het kiezen van een studie/
opleiding, het stellen van een medische diag-
nose, het vaststellen van een strafbaar feit, het 
kiezen van een methodiek tegen pesten op 
school of het geven van een financieel advies 
als accoun tant. Als hier onkritische beslissin-
gen worden genomen kunnen ze (ernstige) 
negatieve consequenties hebben. 

Bovenstaande beslissingen vragen focus en 
controle en kunnen het beste stap voor stap 
genomen worden. Het vraagt van de beslis-
ser mentale inspanning en capaciteit van zijn 
werkgeheugen. Je kunt er op dat moment 
geen andere dingen ‘naast’ doen. 
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Type 1 en type 2 denken 
Het onderscheid tussen intuïtief automatisch 
denken en reflectief weloverwogen den-
ken wordt ook wel Type 1 en Type 2 denken 
genoemd (Stanovich, 2011, Evans, 2012). Het 
heeft zijn oorsprong in theorieën over de 
manier waarop ons brein informatie verwerkt, 
de zogenaamde duaal-procestheorieën. Deze 
theorieën gaan er vanuit dat het denken en 
beslissen wordt beïnvloed door een samenspel 
van factoren: de informatie en kennis die een 
persoon beschikbaar heeft, zijn strategieën 
om informatie te verwerken, zijn overtuigin-
gen en emoties en zijn denkhouding. Een 
bepaald samenspel van deze factoren leidt 
ertoe dat je Type 1 denken of Type 2 denken 
activeert. 

Bij Type 1 denken benader je situaties en 
problemen op de automatische piloot waarbij 
je gebruik maakt van informatie en kennis, 
beelden en overtuigingen die automatisch in 
je brein opkomen. Vooral dingen die je net 
hebt meegemaakt of die heel herkenbaar zijn 
schieten je als vanzelf te binnen. Type 1 den-
ken is onze basisreactie; we gebruiken het in 
talloze situaties, vaak zonder dat we het ons 
bewust zijn. We kunnen daardoor snel hande-
len en meerdere dingen tegelijk doen zonder 
veel moeite, bijvoorbeeld een drukke straat 
oversteken zonder dat het tot een gevaarlijke 
situatie leidt. 

Type 2 denken daarentegen is een rationeel 
proces en verloopt doorgaans langzamer en 
sequentieel (stap voor stap). Je gebruikt daar-
bij redeneerregels of redeneerstrategieën die 
je in staat stellen om een probleem diepgaand 
te interpreteren en te analyseren en de conse-
quenties van bepaalde oplossingen te door-
zien. Dat gebeurt gecontroleerd en vereist 
cognitieve capaciteit (denkkracht) en tijd. Voor 
het in gang zetten van Type 2 denken moet je 
dus gemotiveerd zijn en dan komt de wil om 
door te denken en de neiging om ruimden-
kend te zijn goed van pas. 

Je denkhouding initieert het gebruiken van de 
kritische denkvaardigheden. Dan moet je ui-
teraard wel over de vaardigheden beschikken 
en je moet goed kunnen inschatten wanneer 
het nodig is om dit Type 2 denken te active-
ren. Het vraagt van je om de eerste impuls, 
het eerste antwoord of de eerste oplossing dat 
in je opkomt te onderdrukken, je kennis van 
redeneerstrategieën toe te passen en eigen 
kennis te activeren, bijvoorbeeld het onder-
zoeken van eigen aannames en het ‘parkeren’ 
van vooroordelen. Kortom kritisch denken 
vraagt behoorlijk wat inspanning en is niet 
onze voorkeurshouding. Het goede nieuws is 
dat dit allemaal te leren is!

TYPE 1 DENKEN   TYPE 2 DENKEN
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Zoals uit de definitie van de APA afgeleid 
kan worden moet een kritische denker over 
specifieke denkaardigheden en over bepaalde 
houdingsaspecten beschikken. Iemand die de 
denkvaardigheden bezit maar niet bereid is 
om ze toe te passen wordt niet beschouwd 
als een kritische denker. Er zijn door de APA 
zes kernvaardigheden van het kritisch denken 
vastgesteld die als de basis van het kritisch 
denken worden beschouwd, namelijk: inter-
preteren, analyseren, evalueren, concluderen, 
verklaren en zelfreguleren. Elke kernvaardig-
heid bestaat weer uit deelvaardigheden. Per 
kernvaardigheid zijn bij de deelvaardigheden 
vragen geformuleerd. Deze vragen kunnen 
door docenten als hulpmiddel gebruikt wor-
den om de vaardigheden te trainen bij het 
bespreken van problemen, leeractiviteiten of 
projecten.
 
De kritische denkvaardigheden zijn te on-
derscheiden maar in de praktijk komen ze 
vaak samen voor in het gedrag van iemand, 
bijvoorbeeld in de manier waarop een per-
soon redeneert of argumenteert. Ook gaat het 
altijd om een combinatie van cognitieve en 
metacognitieve vaardigheden. Bijvoorbeeld, 
als je een situatie probeert te begrijpen dan 
heb je hier cognitieve vaardigheden voor 
nodig -zoals het interpreteren en analyseren 
van de situatie- maar tegelijk stel je jezelf ook 
de vraag of je wel voldoende kennis hebt om 
de situatie goed te kunnen interpreteren en 
te analyseren en of je aanpak wel de juiste is. 
Je zoomt dus als het ware in en uit van een 
cognitieve vaardigheid naar metacognitie en 
weer terug! 

Achtereenvolgend gaan we dieper in op de 
zes kernvaardigheden bij kritisch denken: 1. 
interpreteren, 2. analyse ren, 3. evalueren, 4. 
concluderen, 5. verklaren en 6. zelfreguleren. 

1. Interpreteren 
Interpreteren verwijst naar het begrijpen en 
weergeven van een bepaald probleem, een 
gebeurtenis, een situatie of een ervaring. Het 
kan ook gaan om een overtuiging, een oor-
deel, regels, procedures, gegevens of criteria. 
Voor het interpreteren is het volgende nodig: 
informatie categoriseren, informatie decode-
ren en de betekenis van infor matie verduide-
lijken. Met categoriseren wordt onder andere 

het ordenen en beschrijven van informatie of 
data bedoeld. Bij ‘decoderen’ focussen we op 
de inhoud van de informatie die wordt uitge-
drukt in taal, sociaal gedrag, via communica-
tiesystemen, grafische hulpmiddelen, symbo-
len etc. en proberen we de betekenis daarvan 
te begrijpen. Bijvoorbeeld, je interpreteert 
data die in een grafiek worden weergegeven, 
je stelt vragen aan een spreker om zijn bedoe-
lingen te achterhalen, of je kunt ironische en 
retorische vragen onderscheiden in een debat. 
Het verduidelijken van de betekenis van infor-
matie doet de kritische denker door bijvoor-
beeld te parafraseren. Dat is het in an dere 
woorden beschrijven wat een ander heeft 
gezegd of geschreven, waarbij je analogieën 
kunt gebruiken zonder vaag te zijn of verwar-
ring te zaaien. 

Hoofdstuk 3

OM WELKE VAARDIGHEDEN GAAT HET?
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Categoriseren
•  Hoe heb je de informatie geordend? Waar-

om op deze manier?  
•  Vanuit welke invalshoeken kan dit probleem 

geduid worden? 
•  Wat is hier de hoofdzaak en wat zijn de 

bijzaken? 
•  Wat zijn de overeenkomsten en verschillen 

tussen ….? 

Decoderen
•  Wat bedoel je met …? Kun je specifieker 

zijn? Kun je meer details geven? 
•  Kun je deze tabel, deze grafiek of tekening 

verhelderen? 
•  Hoe verhoudt deze informatie zich tot dat 

probleem? 
•  Wat maakt deze situatie complex? 
•  Wat is de bedoeling van het thema, het 

standpunt, het stuk, de auteur? 
•  Kun je een goed voorbeeld geven? Wat zou 

geen goed voorbeeld zijn? 

Betekenis verduidelijken
•  Welke factoren hebben invloed op dit pro-

bleem?
•  Kun je het probleem in eigen woorden weer 

geven? 
•  In welke situatie deed zich een vergelijkbaar 

probleem voor? 
•  Kun je het probleem beschrijven zonder 

vooroordelen?

2. Analyseren
Vaardig zijn in analyseren betekent dat je 
aannames/ideeën kunt onderzoeken, argu-
menten kunt detecteren en argumenten kunt 
analyseren. Daarvoor is het nodig dat je de 
componenten van een argument kunt herken-
nen en hanteren. Het gaat dan over relaties 
tussen stellingen, vragen, concepten, beschrij-
vingen, opvattingen en redeneringen. Een 
kritische denker laat zien dat hij bijvoorbeeld 
een zwak en een sterk bewijs kan herkennen, 
het verschil tussen een feit en een mening 
kan identificeren en relevante van niet-rele-
vante informatie kan onderscheiden door in 

te schatten of de informatie er werkelijk toe 
doet en functioneel is.

Voor de analyse van een argument kunnen we 
gebruik maken van hulpmiddelen zoals het 
argumentatieschema van Toulmin  (Toulmin, 
2003; zie figuur 1). Hiermee kunnen we de 
componenten van een argument ontrafelen. 
Heeft een argument een heldere structuur? 
Worden aannames onderkend? Worden er  
tegenargumenten gegeven? Zijn er voldoen-
de deugdelijke bewijzen die aan een claim of 
stelling ten grondslag liggen?  

Ideeën onderzoeken
•  Wat is de stelling/uitspraak/conclusie?
•  Hoe worden de termen gedefinieerd? 
•  Welke gegevens (feiten en observaties) 

ondersteunen deze stelling/uitspraak/con-
clusies?

Argumenten detecteren 
•  Welke redenen worden er voor de stelling/

uitspraak/claim gegeven?
•  Welke redenen worden er tegen de stelling/

uitspraak/claim gegeven?
•  Welke suggesties worden er gedaan? 

Argumenten analyseren 
•  Op welke gegevens is de stelling/claim/uit-

spraak gebaseerd?
•  Is de rechtvaardiging voor de claim geëxpli-

citeerd?
•  Welke aannames liggen (mogelijk) aan de 
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rechtvaardiging ten grondslag?
•  Welke gegevens ondersteunen de rechtvaar-

diging?
•  Is er een voorbehoud gemaakt?

3. Evalueren 
Evalueren betekent dat je de betrouwbaar-
heid van een claim of van iemands zienswijze, 
ervaring, beoordeling, overtuiging of mening 
toetst. Daarbij gebruik je adequate criteria, 
bijvoorbeeld logicaregels om drogredenen te 
herkennen en kennis over de valkuilen in het 
denken om vooringenomenheid of stereo-
type redeneringen (bias) te identificeren. Je 
beoordeelt bijvoorbeeld een spreker op basis 
van de logica van zijn redenering, de bronnen 
waarop hij zich baseert en de professionele 
kenmerken die van hem een betrouwbare 
autoriteit maken, gegeven het onderwerp. 

Ook de beoordeling van informatie op inter-
net (databanken, artikelen, sociale netwerk 
sites, blogs, wiki’s et cetera) is van toenemend 
belang. De vaardigheid evalueren spitst zich 
toe op twee deelvaardigheden: het toetsen 
van claims en het toetsen van argumenten.  

Toetsen van claims
•  Hoe zeker is je inschatting gelet op de situ-

atie of het belang van het oordeel of het 
standpunt?

•  Met welke factoren houd je rekening bij het 
zoeken naar betrouwbare bronnen? 

•  Hoe relevant is de betrouwbaarheid van 
bronnen in deze context?

Toetsen van argumenten
•  Hoe worden bronnen gebruikt? Gebeurt dat 

zorgvuldig?  
•  Zijn er bronnen met betere alternatieven 

en/of tegenbewijzen?
•  Welke denkvalkuilen liggen hier voor de 

hand? 
•  Kun je verklaren waarom de uitspraak 

geldig is? 
•  Zijn de premissen waar of aannemelijk?
•  Herken je hier een redenering die aanneme-

lijk lijkt maar niet geldig is?
•  Is de redenering vrij van denkfouten?
•  Zie je een tegenstelling? Hoe beoordeel je 

die tegenstelling? 
•  Dient de stelling/uitspraak aangepast te 

worden op basis van de tegenargumenten?
•  Hoe weeg je de tegenargumenten en wat 

betekent dit voor de claim? 

FIGUUR 1 SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE 

ARGUMENTATIESTRUCTUUR VAN TOULMIN 

Modale term
Is nuancering 
noodzakelijk?

Claim
Wat is de 
stelling?

Gegeven
Waar baseer 

je je op?

Rechtvaardiging
Wat heeft dat er 
mee te maken?

Voorbehoud 
Is dat altijd zo?

Ondersteunende 
gegevens

Hoe weet je dat 
eigenlijk?
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4. Concluderen
Conclusies trek je op grond van informatie. 
Voor het trekken van conclusies identificeer je 
bijvoorbeeld data, principes, stellingen, bewij-
zen, beoordelingen, overtuigingen et cetera. 
Op basis van die informatie vorm je vermoe-
dens of hypotheses en breng je consequen-
ties van die informatie in kaart. Het trekken 
van een conclusie kan deductief en inductief 
plaatsvinden. 

Een deductief argument beoordeel je op 
geldigheid. Bij een deductief argument kijk je 
naar de aannames (stellingen of premissen) en 
trek je op grond van die aannames een conclu-
sie. Een inductief argument wordt beoordeeld 
op plausibiliteit, waarschijnlijkheid of redelijk-
heid. Je kunt bij een inductieve conclusie dus 
nooit met zekerheid zeggen of die conclusie 
klopt. Het blijft een vermoeden dat wordt ge-
vormd op basis van het afwegen van relevante 
informatie. De stappen die je neemt om een 
conclusie te trekken zijn het identificeren en 
bevragen van informatie, het afwegen van de 
informatie inclusief de alternatieven. Daarna 
trek je pas een conclusie. 

Bevragen van bewijs
•  Welke stellingen/claims moeten onder-

steund worden? 
•  Gaat het om een deductieve of inductieve 

redeneerstrategie? 
•  Zijn er voldoende gegevens voorhanden om 

tot een uitspraak te komen?
•  Zo niet, welke informatie ontbreekt er nog?

Doorzien van alternatieven
•  Is er informatie die het vermoeden kan 

weerleggen?
•  Zijn er alternatieven om het probleem op te 

lossen?
•  Wat zijn de mogelijke consequenties van 

alle opties? 
•  Kun je de redenering visualiseren, bijvoor-

beeld in een diagram?
•  Zijn de stellingen waar?

Trekken van conclusies  
•  Vanuit welke optiek/positie kan naar het 

onderwerp gekeken worden? 
•  Heb je de juiste (logische) stappen gevolgd?
•  Zijn er methodieken of technieken om de 

afwegingen te vereenvoudigen? 

5. Verklaren 
Een kritische denker kan op een overtuigende 
en accurate manier zijn resultaten en redene-
ringen voor het voetlicht brengen. Dit kan zo-
wel schriftelijk als mondeling. Daarbij baseert 
hij zich op bewijzen, concepten, methoden, 
criteria en omgevingsfactoren. 

Een deelvaardigheid daarbij is het vermel-
den van de resultaten door bijvoorbeeld een 
standpunt naar voren te brengen over een 
complex onderwerp, onderzoeksresultaten te 
presenteren, een beoordeling over een kunst-
werk te geven of een mededeling te doen 
over een actueel dringend thema. Een tweede 
deelvaardigheid is het verantwoorden van de 
gevolgde procedure die tot het resultaat heeft 
geleid, bijvoorbeeld door de gevolgde stappen 
om een probleem op te lossen en de gemaak-
te keuzes toe te lichten, door de standaarden 
vanuit de literatuur waarmee het probleem is 
aangepakt inzichtelijk te maken of door kern-
concepten te verhelderen. Een derde deelvaar-
digheid is het presenteren van argumenten 
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voor een bepaalde claim of stelling waarbij 
ook rekening wordt gehouden met eventuele 
onvolkomenheden of bezwaren gegeven de 
context waarin een probleem zich voordeed. 

Vermelden resultaten
•  Hoe ga je de resultaten/conclusies presente-

ren: mondeling/schriftelijk?
•  Hoe zorg je dat de informatie begrijpelijk 

en accuraat wordt gepresenteerd?
•  Welke hulpmiddelen ga je gebruiken?
•  Voor wie ga je de resultaten presenteren? 

Verantwoorden procedures
•  Hoe ben je aan de resultaten gekomen?
•  Hoe adequaat was de methode om tot de 

resultaten te komen?
•  Welke keuzes heb je in de aanpak van het 

probleem gemaakt en waarom?
•  Voldeed je aan de voorwaarden om een 

bepaalde methode te gebruiken?

Presenteren argumenten
•  Welke verklaring heb je voor de resultaten?
•  Welke beperkingen of bezwaren kunnen er 

geopperd worden?
•  Met welke argumenten of bewijzen kun je 

eventuele bezwaren weerleggen?

6. Zelfregulatie 
Kritisch denken vereist dat je zelfbewust je 
eigen cognitieve activiteiten kunt monitoren, 
vooral het analyseren en evalueren van je ei-
gen oordelen. Je onderzoekt dan of je ideeën 
over een onderwerp beïnvloed zijn doordat je 
persoonlijk vooringenomen bent. Ben je het 
eens of oneens met de stelling ‘Rokers moeten 
hun sigarettenpeuken voor het schoolgebouw 
zelf opruimen’? Zou het antwoord kunnen af-
hangen van het gegeven of je wel of niet een 
roker bent?  Lukt het je om echt te begrijpen 
wat iemand schrijft of te luisteren naar wat 
iemand werkelijk zegt zonder je eigen ideeën 
op de voorgrond te plaatsen? 

 

Zelfregulatie bestaat uit twee deelvaardig-
heden: zelfonderzoek en zelfcorrectie. In het 
zelfonderzoek reflecteer je bijvoorbeeld op de 
redenering die je gevolgd hebt en in hoeverre 
die misschien beïnvloed is door vooroordelen, 
emoties of andere factoren die je objectiviteit 
verminderen. Zelfcorrectie betekent dat je 
eventuele fouten of tekorten herstelt op basis 
van zelfonderzoek.     

Zelfonderzoek
•  Heb ik de vaardigheden interpreteren, ana-

lyseren ene evalueren correct toegepast?
•  Zijn jouw redenen en opvattingen door-

dacht en waar blijkt dat uit?
•  Spelen stereotypen, vooroordelen en emo-

ties een rol? 
•  Wat zijn je motieven, belangen, waarden  

en attitudes? 
•  Word je denken mogelijk beïnvloed door 

een hiaat in kennis?
•  Ga je respectvol met de waarheid om?

Zelfcorrectie
•  Ben je bereid om van een eerder ingenomen 

standpunt of besluit af te wijken?
•  Hoe corrigeer je fouten of tekortkomingen?
•  Hoe voorkom je dergelijke fouten in de 

toekomst?
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In dit hoofdstuk gaan we dieper in op essen-
tiële houdingsaspecten en op welke manier 
de denkhouding van studenten gemeten 
kan worden ter ondersteuning van kritisch 
leren denken. De houdingsaspecten worden 
door de APA onderscheiden in disposities -de 
zogenaamde ‘habits of mind’- die je in het 
algemeen nodig hebt als kritische denker en 
houdingsaspecten die van belang zijn bij de 
benadering van specifieke onderwerpen, vra-
gen of problemen (Facione, 1990). 

Overzicht van houdingsaspecten
Houding van een kritische denker ten aanzien 
van onderwerpen in het algemeen:
•  nieuwsgierig ten aanzien van een breed 

scala aan onderwerpen;
•  behoefte om in het algemeen goed geïnfor-

meerd te zijn en te blijven;
•  alert op mogelijkheden om kritisch denken 

toe te passen;
•  vertrouwen in het proces van beredeneerd 

onderzoek doen;
•  vertrouwen in het eigen vermogen om te 

redeneren;
•  open-mind ten aanzien van een verschillen-

de wereldbeelden; 
•  flexibiliteit in het overwegen van alternatie-

ven en meningen;
•  willen begrijpen van de mening van anderen;
•  rechtvaardig in het beoordelen van redene-

ringen;
•  eerlijk ten aanzien van eigen neiging tot 

vooroordelen, stereotyperingen en egoïsme;
•  voorzichtig in het schrappen, vormen en ver-

anderen van besluiten;
•  bereid om zienswijze te heroverwegen en te 

herzien als een eerlijke reflectie een wijzi-
ging rechtvaardigt. 

Houding van een kritische denker ten aan-
zien van specifieke onderwerpen, vragen of 
problemen:
•  duidelijkheid in het presenteren van de 

vragen of het thema;

•  ordelijk in het werken met complexe zaken;
•  ijverig in het zoeken naar informatie;
•  redelijk in selectie en toepassen van criteria;
•  zorgvuldig in het richten van de aandacht 

op een onderwerp dat speelt;
•  doorzetten als er problemen ontstaan; 
•  precisie tot het niveau dat nodig is gelet op 

het onderwerp en de omstandigheden.

De denkhoudingtest
Een belangrijk onderdeel van het kritisch leren 
denken bestaat uit het bewust worden van 
je denkhouding en in veel gevallen uit het 
verbeteren van de denkhouding. Als startpunt 
kan daarvoor een denkhoudingtest worden 
gemaakt. Binnen het Leer- en Innovatiecen-
trum (LIC) van Avans Hogeschool hebben we 
de beschikking over een denkhoudingtest die 
digitaal (via het web met Evasys) afgenomen 
kan worden. 

De test bestaat uit twee deeltesten die de 
denkhouding meten: 
1. de geneigdheid om door te willen denken, 

om plezier te ontlenen aan denken, om 
graag cognitieve inspanningen te willen 
leveren (Nederlandse vertaling van de ‘Need 
for Cognition test’ (NFC)van Cacioppo et al. 
1984); 

2. de geneigdheid om actief ruimdenkend dus 
‘open-minded’ te zijn (Nederlandse vertaling 
van de Actively Open Minded-thinking Scale 
(AOT) van Stanovich & West, 1997; 2007). 

Need for Cognition test
In de NFC deeltest wordt op individueel niveau 
gemeten wat de betekenis van het denken 
voor de persoon is. De test bestaat uit 18 
stellingen. Voorbeelden van stellingen zijn: 
‘Het idee dat ik door na te denken verder kom 
spreekt me aan’ of ‘Ik heb graag de verant-
woordelijkheid voor situaties waarin veel 
nagedacht moet worden’. Op een 6 puntschaal 
kunnen respondenten aangeven in hoeverre 
ze het met de stellingen eens zijn.

Hoofdstuk 4

OM WELKE HOUDINGASPECTEN GAAT HET?
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Actively Open-minded Thinking Scale 
In de AOT deeltest wordt door middel van 41 
stellingen gemeten hoe een persoon tot een 
resultaat of standpunt komt, zonder dat een 
instructie of mogelijke oplossingen aangereikt 
worden. Voorbeelden van stellingen zijn: ‘Snel 
kunnen beslissen is een teken van wijsheid’, 
‘Mijn bloed kookt als een persoon hardnekkig 
weigert toe te geven als hij het mis heeft’ of 
‘Als mensen kritiek op mij leveren, hebben 
ze meestal niet de feiten op ’n rijtje’. De test 
meet verschillende onderdelen van het den-
ken zoals:
•  de mate van flexibiliteit (reflectief versus 

impulsief; weerleggen versus bevestigen; be-
reidheid overtuigingen te herzien bij bewijs 
dat het tegendeel beweert);

•  het open staan voor ‘waarden’ (verbeel-
dingskracht, intellectuele nieuwsgierigheid, 
ruimdenkendheid);

•  dogmatisch denken (vasthouden aan opvat-
tingen en niet willen veranderen, onbuig-
zaam zijn en niet openstaan voor rationele 
argumenten);

•  categorisch denken (toewijzen van mensen 
of dingen aan categorieën om vervolgens 
deze categorieën te gebruiken alsof alleen 
deze categorieën de wereld vertegenwoor-
digen, stereotypering);

•  vasthouden aan eigen overtuigingen (over-
tuigingen identificeren met zelf-concept)

•  alternatieven overwegen (andere keuzes of 
scenario’s bedenken voor gebeurtenissen die 
plaats hebben gevonden. ‘Wat als … ‘).

Ook hier wordt op een 6 puntsschaal aange-
ven in hoeverre men het met de stellingen 
eens is.

Voorspellen van denkvaardigheden  
In verschillende onderzoeken is aangetoond 
dat de individuele score op deze dispositietest 
de score op denkvaardigheden kan voorspel-
len (Stanovich & West, 2007; Heijltjes et al., 
2014a; 2014b). Naarmate men hoger scoort 
op deze houdingsaspecten is de score op het 
evalueren van argumenten en het onbevoor-

oordeeld redeneren (zonder bias) hoger. Als 
er expliciete instructie in het kritisch denken 
wordt gegeven dan profiteren studenten met 
zowel hoge als lage scores op deze denkhou-
dingtest van die instructies. Echter, omdat stu-
denten met een lage score op disposities ook 
na instructie lager scoren op argumentatie 
en redeneervaardigheden, kunnen docenten 
deze testinformatie gebruiken om studenten 
met een lage score te detecteren en extra 
aandacht te geven om hen ook op het niveau 
van de hoge scoorders te brengen. Mogelijk 
hebben zij aanvullende uitleg of meer uit-
daging nodig of kan er bij de toewijzing van 
studenten aan groepsopdrachten rekening 
mee gehouden worden. Bovendien bieden de 
items in de denkhoudingtest een opstap om 
over de gewenste denkhouding in gesprek 
te gaan. De uitslag van de denkhoudingtest 
kan besproken worden in een cursus kritisch 
denken maar ook in begeleidingsgesprekken, 
bijvoorbeeld studieloopbaangesprekken. 
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Kritisch denken wordt door veel betrokkenen 
bij het onderwijs belangrijk gevonden, van 
minister tot docent en iedereen daar tusse-
nin. Toch zien we helaas nog dat te weinig 
hbo-studenten zich op dit gebied ontwikkelen. 
Dat kan samenhangen met onduidelijkheid 
onder docenten over wat kritisch denken 
precies is, met de onbekendheid over de 
methoden die gebruikt kunnen worden om 
kritisch denken te stimuleren of met de ver-
onderstelling -zoals eerder genoemd- dat het 
kritisch denken zich vanzelf ontwikkelt als je 
studenten maar voldoende ‘onderdompelt’ in 
domeinkennis. 

Hoewel er over instructiemethodieken nog 
veel onbekend is, weten we uit onderzoek 
naar de effecten van instructie op het kritisch 
denken dat bepaalde instructies een positieve 
invloed hebben op het versterken van het kri-
tisch denken. We geven hieronder een aantal 
voorbeelden. Daarbij maken we onderscheid 
naar een aanpak op curriculumniveau en een 
aanpak op het niveau van de didactiek. We 
baseren ons daarbij vooral op meta-analyses 
van Abrami et al. (2008; in press) en gebruiken 
informatie uit studies naar het kritisch denken 
in het hbo (Heijltjes et al., 2014a; Heijltjes et 
al. 2014b).    

Hoe pak je kritisch denken aan op curriculum-
niveau?
Om kritisch denken in de opleidingen een 
plaats te geven kunnen er op curriculum-
niveau verschillende strategieën gevolgd 
worden. Volgens Ennis (1989) zijn er grofweg 
vier opties:    

1. Expliciete instructie: In een aparte cursus 
of cursussen maken studenten kennis met de 
vaardigheden en houdingsaspecten van het 
kritisch denken. De doelen zijn expliciet gefor-
muleerd en het kritisch denken wordt (nog) 

niet aan specifieke vakinhouden gekoppeld. 
Studenten leren bijvoorbeeld aan de hand van 
alledaagse of herkenbare problemen of onder-
werpen te argumenteren, hoe een argument 
is opgebouwd en dat er verschillende vormen 
van redeneren zijn (inductief of deductief).

2. Infusie: Studenten worden met specifieke 
inhouden van een vak/project geconfronteerd 
en moeten hier op een kritische manier mee 
omgaan. De doelen om het kritisch denken 
te versterken zijn expliciet geformuleerd voor 
het betreffende vak. Bijvoorbeeld studenten 
van de opleiding Economie analyseren een 
casus over marketingstrategie en nemen een 
beslissing over de beste optie en beschrijven 
daarbij expliciet de aannames die bepalend 
waren voor de genomen beslissing.

3. Onderdompeling: Studenten worden 
ondergedompeld in een specifiek beroepspro-
bleem en tegelijk worden ze uitgedaagd om 
het probleem vanuit verschillende perspectie-
ven diepgaand te bevragen en te doorden-
ken. Voorbeeld: studenten van de opleiding 
Bedrijfseconomie brengen tijdens een terug-
kombijeenkomst een stage-ervaring in over 
de consequenties van een sanering van een 
bedrijfsonderdeel. De docent hanteert daarbij 
de socratische dialoog om dit probleem te 
interpreteren en te analyseren vanuit verschil-

Hoofdstuk 5

HOE LEREN WE STUDENTEN 
KRITISCH TE DENKEN?

Een socratische dialoog is een gesprek op 
basis van een concrete ervaring, waarbij 

denkbeelden en opvattingen worden 
onderzocht om tot concensus te komen.
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lende actoren. Bij deze methode wordt wel 
aan het kritisch denkvermogen gewerkt maar 
de doelen worden niet expliciet gemaakt.

4. Gecombineerde aanpak: Dit is een aanpak 
waarbij een aparte training kritisch denken 
wordt gegeven (zie 1.) plus een infusieme-
thode (zie 2) of een aparte training kritisch 
denken (zie 1) plus een onderdompelings- 
methode (zie 3). Studenten worden dus 
expliciet geïnstrueerd in bijvoorbeeld argu-
menteren en redeneren en deze vaardigheden 
wor den geïntegreerd in de context van het 
vak/ domein of in de didactische methode 
bij voorbeeld door middel van een debat of de 
socratische dialoog.

Uit de meta-analyse van Abrami (2014) blijkt 
dat al deze verschillende aanpakken een po-
sitieve invloed hebben op een drietal uitkom-
sten: 
•  de effecten op de kritisch denken vaardig-

heden;
•  de effecten op inhoudspecifieke aspecten 

van kritisch denken vaardigheden;
•  de houdingsaspecten die relevant zijn voor 

het kritisch denken. 

De vaardigheden en denkhouding ontwikkel-
den zich door deze instructies in alle discipli-
nes op alle niveaus (van basisschool tot WO). 
De gecombineerde aanpak (4) laat het groot-
ste effect zien, de onderdompeling heeft het 
kleinste effect maar is nog steeds substantieel 
(zie figuur 2). 

Voorbeelden uit de onderwijspraktijk
Een opleiding kan voor een specifieke metho-
de kiezen (expliciete instructie, infusie, on-
derdompeling of een gecombineerde aanpak) 
om het kritisch denken onder de aandacht te 
brengen. De opleiding communicatie bij Avans 
Hogeschool heeft voor een gecombineerde 
aanpak gekozen; een aparte leerlijn Kritisch 
Denken vanaf het eerste leerjaar en een spin-
off naar andere vakken en onderdelen. Zo 
wordt in projecten en in vakken zoals informa-
tievaardigheden, onderzoeksvaardigheden en 
ethiek een expliciete link gelegd naar hetgeen 
in de leerlijn Kritisch Denken aan bod komt. 
Binnen de opleiding communicatie heeft een 
kleine groep docenten (voorhoede) samen 
met onderwijskundige ondersteuners van het 
Leer- en Innovatiecentrum de leerlijn vorm 
gegeven. 

Bij de Academie voor Algemeen en Financi-
eel Management is voor een andere aanpak 
gekozen. Ook hier is sprake van een gecom-
bineerde methode maar het kritisch leren 
denken is direct gekoppeld aan de onder-
zoeksvaardigheden. Als basis van de leerlijn 
onderzoeksvaardigheden wordt in het eerste 
jaar een cursus argumenteren en redeneren 
gegeven en vervolgens worden deze vaardig-
heden uitgebouwd in de leerlijn onderzoeks-
vaardigheden vanaf het tweede jaar. Bij deze 
academie is een kleine voorhoede van docen-
ten getraind door het LIC. Vervolgens hebben 
deze docenten hun collega’s van de propedeu-
se getraind en een programma argumenteren 
en redeneren ontwikkeld. Alle docenten die 

FIGUUR 2  UIT ABRAMI ET AL., 2014 (K = 341) EFFECT VAN AANPAK OP CURRICULUMNIVEAU OP ONTWIKKELING KRITISCH  
DENKEN; 0,05 = KLEIN EFFECT, 0,15 IS MIDDELGROOT EFFECT, 0.25 IS GROOT EFFECT

Gecombineerde aanpak

Onderdompeling

Infusie

Algemene instructie

0          0,1          0,2          0,3          0,4

0.38

0,23

0.29

0,26

effect
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verbonden zijn aan de propedeuse geven deze 
cursus, ongeacht het vak dat men geeft. Zo 
krijgt het kritisch denken ook een plaats in 
de vakken van de betreffende docenten en is 
integraal verweven in de opleiding. 

Hoe pak je kritisch denken aan op klas- en 
groepsniveau?
Op een fijnmaziger niveau hebben Abrami et 
al. (2014) het effect van didactische instructie 
onderzocht. Daaruit blijkt dat er twee typen 
van instructie bijzonder helpend zijn voor het 
ontwikkelen van generieke kritisch denken 
vaardigheden namelijk de dialoog en het aan-
bieden van problemen en voorbeelden in een 
authentieke context. 

De dialoog (discussie) als instructiemethode is 
veelbelovend, vooral als de docent daarin een 
actieve rol speelt en voortdurend de studen-
ten bevraagt en blijft doorvragen, zowel in de 
klas als in kleine groepen. De docent initieert 
het formuleren van argumenten en tegenar-
gumenten en spoort aan tot hardop denken 
waardoor studenten redeneringen en denks-
tappen expliciet moeten maken. Dat biedt de 
docent weer gelegenheid om direct feedback 
te geven. Daarbij kan gebruik gemaakt wor-
den van bijvoorbeeld de socratische dialoog of 
het debat. 

Als studenten worden blootgesteld aan au-
thentieke problemen en voorbeelden uit de 
beroepssituaties, biedt dit gelegenheid om kri-
tisch denken onmiddellijk aan de beroepscon-

text te koppelen. De docent kan bijvoorbeeld 
door middel van rollenspellen het kritisch den-
ken versterken door expliciet door te vragen 
op aannames en redeneringen van studenten. 
Dit geeft de mogelijkheid om drogredenen te 
ontrafelen en studenten daarop te corrigeren. 

Individuele coaching/mentoring is een adequa-
te aanvullende methode om kritisch denken 
van studenten te bevorderen. Daarin kan de 
docent de opvatting van de student over leren 
en denken met de student bespreken. Als 
bijvoorbeeld een student zegt: ‘als mensen 
kritiek op mij hebben dan hebben ze meestal 
de feiten niet op een rijtje’ of ‘ik denk alleen 
zoveel als nodig is’ kan de docent hierop door-
vragen en de consequenties van een dergelijke 
houding met de student verkennen. 

Uit de meta-analyse van Abrami (2014) blijkt 
dat een combinatie van dialoog, authentieke 
situaties en coaching het grootste effect heeft 
(zie figuur 3). 

FIGUUR 3 UIT ABRAMI ET AL., 2014 (K= …) EFFECT VAN AANPAK OP CURRICULUMNIVEAU OP ONTWIKKELING KRITISCH  
DENKEN; 0,05 = KLEIN EFFECT, 0,15 IS MIDDELGROOT EFFECT, 0.25 IS GROOT EFFECT

Dialoog, authentiek, coaching

Dialoog, authentiek

Authentiek

Dialoog

0          0,2          0,4          0,6

0,57

0,32

0,23

0,25

effect
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Overigens kan ook individuele studie bijdra-
gen aan het kritisch leren denken maar daarbij 
is het belangrijk dat de docent ook de focus 
legt op de kritische denkvaardigheden. 
Het opgeven van het aantal pagina’s dat voor 
een volgende les bestudeerd moet worden is 
veel minder effectief dan een gerichte op-
dracht zoals ‘wat is de claim van de auteur, 
wat is zijn rechtvaardiging en welk voorbe-
houd kun je daarbij maken?’. 

Evidence-based richtlijnen voor kritisch leren 
denken in de onderwijspraktijk
Binnen de context van Avans Hogeschool is 
onderzoek verricht door Heijltjes et al. (2014a, 
2014b) naar het leren redeneren zonder bias 
(vooringenomen zijn), een belangrijk onder-
deel van kritisch denken waarin zowel de 
vaardigheden als de houdingsaspecten samen-
komen. Uit deze studies blijkt dat redeneren 
zonder bias geen bijeffect van onderwijs is 
maar dat studenten hier expliciet in geïnstru-
eerd moeten worden. Als studenten expliciet 
onderwezen worden, dat wil zeggen een 
korte instructie krijgen over kritisch denken en 
deze oefenen in de context van een domein, 
dan levert dat al direct een verbetering in het 
kritisch denken op dat ook na drie weken nog 
zichtbaar is. Ook bleek uit dit onderzoek dat 
de denkhouding, met name het ruimdenkend 
zijn en de behoefte/neiging hebben om door 
te denken, voorspellend zijn voor de kritisch 
denken vaardigheden. Opmerkelijk daarbij is 
dat de achtergrond van de studenten (bijvoor-
beeld mbo of HAVO) geen voorspeller was. 

Een interessante bevinding uit de meta-analy-
se van Abrami et al. (2008) is dat als docenten 
een speciale aanvullende training krijgen 
in het onderwijzen van kritisch denken, de  
impact van de instructie het grootst was. Het 
kleinst was de impact als er alleen intenties 
waren geformuleerd in termen van kritisch 
denken programmadoelen (bijvoorbeeld 
eindtermen) zonder dat er inspanningen 
werden gepleegd om het programmaontwerp 
professioneel te ontwikkelen of uit te wer-

ken. Deze uitkomsten suggereren dat betere 
resultaten op het gebied van kritisch denken 
worden bereikt door actieve doelgerichte 
training en ondersteuning van docenten. Het 
betekent ook dat op het niveau van program-
maontwikkeling het kritisch denken expliciet 
geadresseerd moet worden. En dat impliceert 
weer dat er zowel de bereidheid moet zijn om 
kritisch denken expliciet op te nemen in het 
programma als wel de competentie aanwezig 
moet zijn om kritisch denken te integreren in 
instructiestrategieën.

TIPS VOOR DE ONDERWIJSPRAKTIJK
Op basis van de bovenstaande publica-
ties komen we tot een aantal tips voor 
de onderwijspraktijk:
1. Maak kritisch denken expliciet in 

het curriculum (doelen en focus op 
vaardigheden en houding in relatie tot 
kritisch denken) waarbij het grootste 
effect wordt bereikt door zowel aparte 
trainingen in het kritisch denken als 
door het kritisch denken te koppelen 
aan domein/vakkennis. 

2. Kies voor didactische werkvormen die 
het kritisch denken versterken. Zoek 
bijvoorbeeld de dialoog op, biedt au-
thentieke situaties aan en bevraag stu-
denten op basis van de vaardigheden 
en houdingsaspecten die samenhan-
gen met het kritisch denken. Combi-
neer indien mogelijk dialoog, authen-
tieke werkvormen met coaching. 

3. Aangezien kritisch denken het leren 
ondersteunt is het raadzaam om van 
meet af aan het kritisch denken in 
opleidingen aan bod te laten komen. 
Start bij aanvang van de opleiding. 

4. De impact van instructies is het grootst 
als docenten in deze vaardigheden 
zijn getraind en worden ondersteund. 
Faciliteer de professionalisering van 
curriculumontwikkelaars en docenten 
en maak gezamenlijke ontwikkeling 
mogelijk.
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In de voorgaande hoofdstukken hebben 
we uitgelegd wat we bij Avans Hogeschool 
bedoelen met kritisch denken, welke vaardig-
heden en houdingsaspecten hierbij essentieel 
zijn en op welke manier kritisch leren denken 
vorm gegeven kan worden in de onderwij-
spraktijk. Oefening blijkt nodig, want kritische 
denkvaardigheden ontwikkelen zich niet spon-
taan. Bij Avans Hogeschool bieden we vanuit 
de werkgroep Brein en Leren op verschillende 
manieren ondersteuning aan academies die 
de kritische denkvaardigheden van studenten 
willen versterken. In deze bijlage beschrijven 
we enkele praktische voorbeelden uit de on-
derwijspraktijk. 

Leerlijn Kritisch Denken en docenten- 
handleiding 
In studiejaar 2011-2012 zijn de eerste work-
shops ‘Kritisch leren denken’ door het LIC 
(werkgroep Brein & Leren) gegeven en spoe-
dig diende zich een eerste opleiding aan om 
een programma kritisch denken in samenwer-
king met het LIC te ontwikkelen. Het betrof de 
opleiding communicatie, destijds een oplei-
ding van AMBM (Academie voor Marketing 
en Business Management) en tegenwoordig 
een opleiding van ACUE (Academie voor 
Communicatie en User Experience). Samen 
met docenten van de opleiding communicatie 
is een leerlijn Kritisch Denken ontwikkeld. 
De leerlijn met alle materialen zijn in een 
docentenhandleiding Kritisch Denken in een 
blackboard community ondergebracht waarin 
nu meer dan 200 docenten ‘enrolled’ zijn. Het 
materiaal blijkt met enige aanpassing goed 
bruikbaar bij verschillende opleidingen.

Naast de materialen van de opleiding commu-
nicatie is de docentenhandleiding inmiddels 
aangevuld met materialen van AAFM ( Aca-
demie voor Algemeen en Financieel Manage-
ment).

Praktijkvoorbeelden onderdeel argumenteren
Om een indruk te geven van hetgeen voor de 
opleiding communicatie ontwikkeld is, laten 
we enkele voorbeelden zien van hoor- en 
werkcolleges van het onderdeel argumente-
ren. Naast twee blokken over argumenteren 
hebben we twee blokken over redeneren 
uitgewerkt in de docentenhandleiding. Argu-
menteren en redeneren zijn cognitieve activi-
teiten die uiteraard niet los van elkaar gezien 
kunnen worden. In ons onderwijsaanbod gaan 
we bij argumenteren echter dieper in op de 
structuur van een argument en bij redene-
ren zoomen we vooral in op de systematiek 
van inductief en deductief redeneren en de 
denkfouten die daarbij vaak worden gemaakt. 
In deze blokken komen alle kritisch denken 
vaardigheden (zie hoofdstuk 3) en denkhou-
dingsaspecten (zie hoofdstuk 4) aan bod.

Bijlage

VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK

DOCENTENHANDLEIDING
•  een beschrijving van doelen op curricu-

lumniveau in relatie tot kritisch denken 
met drie niveaus van complexiteit;

•  een algemene beschrijving van de 
vaardigheden en houdingsaspecten 
van kritisch denken;

•  twee courses voor propedeuse stu-
denten: een course over het leren 
argumenteren en een course over het 
leren redeneren met de volgende on-
derdelen: doelen per course, colleges 
(web-lectures), slides voor colleges, 
opdrachten voor studenten, feedback 
instrumenten, spiekkaarten, bron-
verwijzingen en aanwijzingen voor 
toetsen; 

•  twee courses voor jaar 2 (eerste jaar 
van de hoofdfase) waarin een verdie-
ping plaatsvindt in argumenteren en 
redeneren; 

•  een kritisch denken blogopdracht in 
het derde leerjaar tijdens de stage.
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VOORBEELD 1:
Openingscollege Blok Argumenteren 
Opleiding Communicatie, jaar 1

Introductie en leerdoelen 
In het eerste (hoor)college van het blok 
argumenteren krijgen studenten een toe-
lichting op de leerdoelen, tentameneisen 
en een overzicht van de inhoud. De docent 
benadrukt het belang van hun aanwezig-
heid bij hoor- werkcolleges en dat er een 
actieve deelname aan alle activiteiten van 
studenten wordt verwacht. Naast de colle-
ges maken studenten een drietal opdrach-
ten. Zowel aanwezigheid als het maken van 
de opdracht plus een eindtoets maken deel 
uit van de eisen voor het tentamen waar-
voor 1 studiepunt gehaald kan worden. De 
studenten hebben toegang tot de course 
argumenteren op blackboard. 

Denkhouding- en vaardigheden test 
Voor aanvang van het eerste college heb-
ben studenten een test gemaakt die bestaat 
uit een denkhoudingtest (zie hoofdstuk 
4) en een vaardigheidstest. Deze laatste 
test bestaat uit twee korte cases op basis 
waarvan studenten de claim, de gegevens, 
de rechtvaardiging en het voorbehoud 
moeten selecteren. Op deze manier krijgt 
de docent een indruk van het beginniveau 
van de student en kan hij aan het einde van 
de course vaststellen –door de voormeting 
met de nameting te vergelijken- of de stu-
dent zicht heeft ontwikkeld in de kritische 
denkvaardigheden. Voor de student geeft 
de voormeting bovendien al enig zicht op 
wat van hem de komende periode wordt 
verwacht. 

Definitie kritisch denken, type 1 en 2 den-
ken en een persoonlijke opdracht   
De  docent geeft aan studenten een inlei-
ding in het thema kritisch denken. Hij be-
nadrukt dat oefenen nodig is om kritisch te 
leren denken. Aan de hand van sprekende 
voorbeelden, bijvoorbeeld door een slogan 
van de NS te analyseren “De NS is winter-
klaar!” en video’s uit de praktijk van de 
communicatieadviseur wordt het thema en 
het belang van kritisch denken verduidelijkt 
en wordt ingezoomd op de vaardigheden 
die daarin centraal staan. De studenten ont-
vangen een ‘spiekkaart’ met een definitie 
van kritisch denken, de vaardigheden en de 
houdingsaspecten die belangrijk zijn en een 
toelichting op het Type 1 en Type 2 denken.  
Als opdracht voor het volgende college 
gebruiken studenten deze spiekkaart om 
te onderzoeken hoe ze de studiekeuze 
voor de opleiding communicatie hebben 
gemaakt. De spiekkaart met het kritisch 
denken begrippenkader komt in de oplei-
ding veelvuldig terug. Doordat docenten er 
vaak aan refereren maken studenten het 
zich steeds beter eigen.
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VOORBEELD 2
Werkcollege Blok Argumenteren
Opleiding Communicatie, jaar 1

Argumentatiestructuur van Toulmin in de 
praktijk 
In dit werkcollege wordt de argumenta-
tiestructuur van Toulmin behandeld (zie 
hoofdstuk 3). In de course op blackboard 
hebben studenten al een korte introductie 
kunnen lezen. De docent gebruikt voorbeel-
den uit het nieuws of alledaagse situaties 
die aansluiten bij de belevingswereld van de 
student. Verhelderd wordt hoe een relatie 
gelegd kan worden tussen de verschillende 
componenten van een argument waarbij 
eerst wordt ingezoomd op de samenhang 
tussen claim, gegevens en rechtvaardiging. 
Studenten leren informatie volgens deze 
componenten te ordenen aan de hand van 
concrete voorbeelden zoals de claim ‘IJsthee 
is gezond’. 

Onderzoeken van claims 
Tijdens het college is de docent alert op 
drogredenen, dat wil zeggen op redene-
ringen die aannemelijk lijken maar het niet 
zijn, of redeneringen die niet geldig zijn.  
Bijvoorbeeld wanneer een student zegt “Ik 
hou niet van ijsthee omdat ik het gewoon 
niet lekker vindt” zal de docent opmerken 
dat het hier een cirkelredenering betreft 
en dit bespreken: “Herken je dit? Kun je 
voorbeelden geven? Kun je er zelf een be-
denken? Welke vraag stel je iemand die met 
een cirkelredenering komt?” Ook legt de 
docent accent op het leren onderscheiden 
van relevante/sterke gegevens ten opzichte 
van niet-relevante/zwakke gegevens. Gaat 
het bijvoorbeeld om een feit of een me-
ning? En als het een feit is, hoe hard is het 
bewijs dan? En als het een mening is, van 
wie is die dan? Voorts onderzoeken studen-
ten tijdens het college gezamenlijk enkele 
claims die door de docent worden gegeven.  
 

 
 
 

In de nabespreking presenteren studenten 
hun bevindingen. 

Docent geeft (individuele) feedback en 
begeleidt het proces 
De docent geeft feedback en zoomt vooral 
in op punten die als lastig worden erva-
ren (bijvoorbeeld het onderscheid tussen 
gegevens en rechtvaardiging). In deze 
bijeenkomst geeft de docent ook de uitslag 
van de denkhoudingtest die vóór het eerste 
college is gemaakt. De betekenis van de uit-
slag wordt besproken en studenten hebben 
de gelegenheid om dit later individueel met 
de docent te bespreken. Als huiswerkop-
dracht krijgen studenten de opdracht om 
claims met gegevens en rechtvaardiging(en) 
te formuleren en dit in te leveren via black-
board. De docent geeft hier feedback op. 
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VOORBEELD 3
Werkcollege Blok Argumenteren
Opleiding Communicatie jaar 2

Aannames leren herkennen 
In dit werkcollege wordt o.a. verder inge-
zoomd op het leren herkennen van aanna-
mes. De docent start met een inleiding: wat 
zijn aannames, wat zijn verborgen aanna-
mes, wat is het belang van het herkennen 
van aannames, hoe kun je aannames op het 
spoor komen, hoe kun je tegenargumenten 
formuleren en hoe kun je daarbij gebruik 
maken van de Toulmin-structuur? 

Verschillende perspectieven innemen  
Tijdens het werkcollege gaan studenten 
in groepen aan de slag met verschillende 
claims zoals ‘De OV kaart mag niet wor-
den afgeschaft’, ‘De dag begint goed met 
Nutella’ en ‘Mensen met een rode auto 
moeten hun rijbewijs inleveren zodra ze 
een ongeluk hebben veroorzaakt’. Zij wor-
den aangespoord om de rechtvaardiging 
voor deze claims op het spoor te komen 
en de onderliggende aannames expliciet 
te benoemen. Dat gaat bijvoorbeeld als 
volgt: bij de stelling over de rode auto legt 
de docent uit dat deze stelling is gebaseerd 
op het feit dat bezitters van een rode auto 
bovengemiddeld vaak een ongeluk hebben. 
Dan vraagt de docent  aan de studenten om 
hier een rechtvaardiging bij te geven. Wat 
heeft dat gegeven met de claim te maken? 
Hoewel studenten weten –als ze hun huis-
werk hebben gedaan- dat een rechtvaardi-
ging samen kan hangen met een algemeen 
onderliggend principe is het formuleren van 
een rechtvaardiging principe vaak lastig. 
Het vergt mentale arbeid. 

Doorvragen
De docent vraagt door totdat er verschillen-
de opties worden gegeven. Daaruit kiest de 
docent er één, bijvoorbeeld de rechtvaardi-
ging ‘als een bepaalde groep in zijn 

geheel gemiddeld negatiever presteert, dan 
mag wanneer een individu een fout maakt 
deze steviger worden gestraft’.  De docent 
visualiseert de argumentatie (claim-gege-
ven-rechtvaardiging) met behulp van de 
Toulmin-structuur. Vervolgens vraagt de 
docent om bij deze rechtvaardiging te-
genargumenten te formuleren: Klopt die 
redenering wel? Is dat altijd zo en gaat die 
redenering ook op voor deze situatie? Kan 
het tegenovergestelde ook waar zijn? Het 
geven van tegenargumenten doen studen-
ten meestal niet spontaan, maar doorvra-
gen levert vaak reacties op zoals ‘ik vind dat 
elk individu op zijn eigen daden aangespro-
ken moet worden’ of  ‘je mag het ook niet 
omdraaien, bijvoorbeeld mensen bevoorde-
len omdat ze in een witte auto rijden’. De 
docent legt nu expliciet een verband tussen 
de rechtvaardiging inclusief de onderlig-
gende aannames en de tegenargumenten 
(voorbehoud). Afhankelijk van hoe de 
dialoog zich ontwikkelt kan de docent nog 
een link leggen tussen de besproken argu-
mentatie en veelgebruikte redeneringen in 
bijvoorbeeld de media over maatschappelijk 
relevante thema’s. Op deze manier probeert 
de docent de transfer naar andere contex-
ten te bevorderen.

Individueel oefenen in mentale lenigheid  
Studenten leren op deze manier dat de 
rechtvaardiging in sterke mate afhangt van 
het perspectief dat je inneemt (je aanna-
mes) en dat dit weer nauw samenhangt met 
je overtuigingen en de kennis die je over 
een thema hebt. Ook wordt enige mentale 
lenigheid van de student gevraagd doordat 
ze van perspectief moeten veranderen: zo-
wel een rechtvaardiging geven als tegenar-
gumenten genereren. Het werkcollege sluit 
af met een tweetal individuele opdrachten 
om hier verder in te oefenen.
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