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kritische denkvaardigheden bezit je niet van nature. Wel kun je 

deze trainen. dit kan met behulp van de unieke methodiek 

Kritisch Denken met Rationale, waar dit boek bij hoort. 

rationale™ is de naam van een softwareprogramma dat je 

helpt informatie te ordenen, redeneringen te visualiseren en 

vervolgens een goed en gefundeerd betoog op te bouwen. 

ook leer je hoe je redeneringen van anderen kunt herkennen, 

analyseren en beoordelen. dit boek gaat in op de basisbegrippen 

van kritisch denken en geeft inzicht in de achterliggende theorie 

van de methodiek. software en boek zijn dus onlosmakelijk 

met elkaar verbonden.

de methodiek is geschikt voor studenten in het hoger onder-

wijs die een kritische, onderzoekende houding willen ontwik-

kelen. de methodiek is ook geschikt voor de professionele 

beroepsuitoefenaar die beter wil leren redeneren en betogen. 

de methodiek Kritisch Denken met Rationale, ontwikkeld aan 

de Universiteit van melbourne op basis van langdurig onder-

zoek, is in 2007 in nederland geïntroduceerd en in 2008 bekroond 

met de Zilveren innovatieprijs van de hBo-raad. 

studenten kunnen rationale via www.surfspot.nl downloaden. 

meer informatie over de methodiek en rationale is te vinden 

op www.kritischdenken.nl.

www.pearsoneducation.nl
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