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Overzicht 

Groeperen

Het weldoordacht 
ordenen en 
weergeven van 
informatie.

Groeperen van 
items. 
Groeperingprincipes 
kiezen. 
Geordend 
weergeven van 
onderscheidingen 
binnen een groep.

Redeneren

Het onderbouwen 
van een bewering  
met andere 
beweringen en 
informatiebronnen.

Redenen 
geven. 
Bezwaren 
weerleggen. 
Bronnen 
toevoegen.

Structureren

Het precies en 
helder 
weergeven van 
redeneringen 
en deze in  
tekst en betoog 
presenteren.

Identificeren van 
redeneringen in 
een tekst. 
Beweringen 
verfijnen. 
Redeneringen in 
een betoog 
presenteren.

Analyseren

Het 
onderzoeken 
van de logische 
structuur van 
redeneringen.

Verborgen 
veronderstellingen 
herkennen. 
Afleidingsbezwaren 
benoemen en 
omzetten in 
premissenbezwaren.

Evalueren

Het beoordelen 
van gegeven 
redeneringen 
door aan te 
geven hoe sterk 
ze zijn.

Kracht van bases  
van beweringen 
vaststellen. 
Waarheid van 
beweringen 
onderzoeken. 
Relevantie van 
redenen vaststellen. 
Herkennen van 
redeneerpatronen en 
drogredenen.

Oordelen

Het beslissen 
op basis van 
verschillende 
overwegingen 
of beweringen 
acceptabel zijn.

Kennis verkrijgen.
Rationeel 
onderzoeken en 
overtuigen. 
Cognitieve biases 
herkennen en 
compenseren.

Methodiek 
KRITISCH DENKEN 
met RATIONALE

Wat is redeneren?…

https://www.youtube.com/watch?v=YUIA40uLlKw
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Een redenering Een redenering is 

een gestructureerde 

verzameling redenen 

voor en/of redenen 

tegen een stelling.
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want

want

maar

want

maar

echter

Ik zal me goed  
vermaken op het  

strand.

Ik hou van 
zwemmen.

Ik moet vandaag  
werken.

Het is vandaag  
maandag.

Er is vandaag  
een gevaarlijke  

onderstroom.

Ik ben een goede  
zwemmer.

Ik ga vandaag  
naar het strand.

Onderdelen van een redenering

Een stelling is het  

belangrijkste punt 

dat wordt bepleit 

of overwogen.
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Onderdelen van een redenering

maar

Ik moet vandaag 
werken.

Ik ga vandaag naar  
het strand.

6



2

Andere sleutelbegrippen

Een propositie is 

een uitspraak 

waarvan bepaald 

kan worden of die 

waar of onwaar is.
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Belangrijk!

Alle beweringen 

moeten worden 

geformuleerd als 

proposities!
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Een spelletje Boter, kaas en 

eieren

X X
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4 x 4
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Redeneerschema
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Redeneerschema’s maken

Met een redeneerschema kan je jouw 
denken visualiseren. 

Het structureert redeneringen zodat jij 
helder bent over:

- de gemaakte beweringen 

- de rol die elke bewering in een 
redenering speelt.
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Werkt redeneerschema’s 
maken?
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Winst behaald op CCTST test:
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Het proces van schematiseren

Mona maakt zich zorgen over 
het imago en wil gezond 
overkomen in de ogen van 
klanten die gezondheid 
belangrijk vinden. Mona heeft 
besloten haar puddingen 
gezonder te maken zonder in 
te boeten op smaak of winst 
door de suiker te vervangen 
door een synthetische 
zoetstof.

Denk je dat Mona´s 
puddingen als gezond gezien 
zullen worden?

Het kan zijn dat 
we een kwestie of 
probleem hebben 
waarover we ons 
een oordeel 
moeten vormen
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Redeneerschema maken

1. Wat is de bewering of kwestie – vergeet 
niet de bewering te omschrijven als een 
propositie – iets dat waar of onwaar kan 
zijn.

Mona puddingen  
worden als gezond  
ervaren als de suiker  
vervangen wordt door  
een synthetische  
zoetstof.
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2. Identificeer de belangrijkste redenen om 
de bewering te ondersteunen of te 
bewijzen.
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want

Minder suiker eten 
wordt als gezond  
ervaren.

Mona puddingen worden als  
gezond ervaren als de suiker  
vervangen wordt door een 
synthetische zoetstof.

3. Identificeer de belangrijkste bezwaren, 
of geef bewijzen dat de stelling onjuist 
is.

maar

Voedsel met synthetische  
grondstoffen worden niet  
als gezond ervaren.

Mona puddingen  
worden als gezond  
ervaren als de suiker  
vervangen wordt door  
een synthetische  
zoetstof.
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4. Neem meer redenen en bezwaren in 
overweging die de belangrijkste redenen en 
bezwaren, die al beschreven zijn, 
ondersteunen of verwerpen.
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5. Zijn er meer redenen en bezwaren 
die beweringen ondersteunen of 
verwerpen?
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Voorbeeld 1: maak je eigen 
redenering
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Vul de lege plekken

24
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Voorbeeld 2: 
schema van andermans redenering
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De redenering 

“Wapens dragen is een Amerikaanse 
traditie. Het is de verantwoordelijkheid 
van Amerikanen wapens te dragen 
omdat wanneer je niet gewapend bent 
je je onverantwoordelijk gedraagt. Wie 
verdedigt jouw kinderen – de politie? 
De Federale Regering? Nee – het is 
jouw taak jezelf en jouw naasten te 
beschermen en als je dat niet doet 
verzaak je je plicht als Amerikaan. 
Punt.”
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want want

want

want

Wapens dragen is 
een Amerikaanse  
traditie.

Als je geen wapens 
draagt, gedraag je je  
onverantwoordelijk.

Het is de plicht van 
Amerikaanse 
burgers zichzelf en  
hun naasten te 
beschermen.

De politie en de 
Federale Regering  
zullen jou en jouw 
kinderen niet  
beschermen.

Het is de 
verantwoordelijkheid  
van Amerikanen 
wapens te dragen.


