
Kritisch denken.
Stilstaan om verder te gaan.



● Maximum 1 uur

● On Demand beschikbaar

● Interactief

○ Kijkersvragen

○ Polls

Voor we beginnen



● Inleiding in kritisch denken 

● Valkuilen in ons denken

● Een kritische houding

● Vaardigheden om kritisch te denken

Agenda



Poll-
vraag 1

Welke uitspraak over kritisch denken is 
het meest correct?

a) Kritisch denken is vooral een attitude 
en dus gemakkelijk aan te leren als je 
de inspanning ervoor wil doen.

b) Kritisch denken veronderstelt een hele 
set aan vaardigheden en is dus moeilijk 
aan te leren.



Inleiding in 
kritisch denken





‘Redelijk, reflectief denken dat zich concentreert 
op de vraag wat te geloven of te doen.’
Ennis, 1991

‘De houding om te willen redeneren en het 
vermogen om dit goed te kunnen doen’
Bailin & Siegel, 2003

Wat is kritisch denken?





• Overload aan data en informatie

• Variatie aan informatiebronnen

• Snelheid van verandering

• Detraditionalisering en individualisering

Waarom kritisch denken?



Bevorderen van:

• Oordeel- en besluitvorming

• Burgerschap

• Leren en transfer 

Waarom kritisch denken?



Onkritisch denken is:

• Soms onschuldig

• Soms gevaarlijk

• Soms kostelijk

• Soms onrechtvaardig

Waarom kritisch denken?



Voor wie is kritisch denken?



Poll-
resultaat 1

Welke uitspraak over kritisch denken is 
het meest correct?

a) Kritisch denken is vooral een attitude 
en dus gemakkelijk aan te leren.

b) Kritisch denken veronderstelt een hele 
set aan vaardigheden en is dus 
moeilijk aan te leren.





Poll-
vraag 2

Wanneer heb je de grootste kans op het 
winnen van de auto?

a) Veranderen van deur

b) Niet veranderen van deur

c) Beide opties geven evenveel kans



Valkuilen in 
ons denken



De valkuilen in ons denken



De valkuilen in ons denken



Confirmation bias



Herkennen van patronen



Vertrouwen in anekdotes



Slecht inschatten van waarschijnlijkheid

• KMKMMK

• KKKMMM

• KKKKMK



Conformisme



Attributiefout



De valkuilen in ons denken

• Confirmation bias

• Herkennen van patronen

• Vertrouwen in anekdotes

• Slecht inschatten van waarschijnlijkheid

• Conformisme

• Attributiefout



Poll-
resultaat 2

Wanneer heb je de grootste kans op het 
winnen van de auto?

a) Veranderen van deur

b) Niet veranderen van deur

c) Beide opties geven evenveel kans



Een kritische 
houding



Poll-
vraag 3

Wie heeft de meest kritische houding? 

De persoon die …

a) openlijk de bekwaamheid van politici in 
vraag stelt rond het Coronabeleid

b) braaf de raad van de viroloog op het nieuws 
volgt

c) na overleg met zijn moeder toch maar beslist 
de Corona-regels te volgen

d) met de nodige argumenten claimt dat hij niet 
vatbaar is voor Corona



Een kritische houding



Een kritische houding



Een kritische houding

• Flexibel

• Nieuwsgierig

• Alert

• Zelfbewust

• Empathisch

• Zorgvuldig

• Eerlijk



Een kritische houding



Een kritische houding



Een kritische houding



Een kritische denker

• Is bereid om zijn mening bij te stellen

• Is coherent

• Levert proportionele bewijzen

• Voert geen extra veronderstellingen in als ze niet nodig zijn



Poll-
resultaat 3

Wie heeft de meest kritische houding? 

De persoon die …

a) openlijk de bekwaamheid van politici in vraag stelt 
rond het Coronabeleid

b) braaf de raad van de viroloog op het nieuws volgt

c) na overleg met zijn moeder toch maar beslist de 
Corona-regels te volgen

d) met de nodige argumenten claimt dat hij niet 
vatbaar is voor Corona



Vaardigheden 
om kritisch te 

denken



Vaardigheden om kritisch te denken

• Interpreteren

• Analyseren

• Evalueren

• Concluderen

• Verklaren 

• Zelfreguleren



Vaardigheden om kritisch te denken



1. Sta stil, verzamel informatie en stel de 
eenvoudige vragen

• Waar komt de discussie vandaan?

• Wat weten we al?

• Hoe weten we dat?

• Wat willen we bewijzen/bekritiseren/demonstreren?

• Waar kijken we eventueel over?



2. Onderscheid feiten van interpretaties

• Er worden aan de lopende band donkere mensen voor 

Zwarte Piet uitgemaakt.. 

• In dat filmpje kwam een Zwarte Piet aan het woord, een 

witte mevrouw die zwart was geschminkt. Tot mijn 

verbazing hoorde ik haar met een Surinaams accent 

praten.



Poll-
vraag 4

Welk argument of welke claim is volgens u het meest 
geldig als het gaat over het al dan niet behouden van 
zwarte piet in zijn huidige vorm?

a) Zwarte piet is racistisch

b) We kunnen zwarte piet eenvoudig aanpassen met 

roetsporen

c) In het buitenland verklaren ze ons zot

d) Op deze manier kan je blijven doorgaan met 

politieke correctheid

e) De meerderheid wil een zwarte piet



3. Toets argumenten en claims
• Zwarte piet is racistisch

• We kunnen zwarte piet eenvoudig aanpassen met roetsporen

• In het buitenland verklaren ze ons zot

• Op deze manier kan je blijven doorgaan met politieke 

correctheid

• De meerderheid wil een zwarte piet

• Het is traditie



Poll-
resultaat 4

Welk argument of welke claim is volgens u het meest 
geldig als het gaat over het al dan niet behouden van 
zwarte piet in zijn huidige vorm?

a) Zwarte piet is racistisch

b) We kunnen zwarte piet eenvoudig aanpassen met 

roetsporen

c) In het buitenland verklaren ze ons zot

d) Op deze manier kan je blijven doorgaan met 

politieke correctheid

e) De meerderheid wil een zwarte piet





4. Trek een logische conclusie

Ethische 
argumenten

Zakelijke 
argumenten

De kinderboekenuitgever Clavis vernietigt 
zevenduizend boeken met teksten over of 

afbeeldingen van Zwarte Piet.”



5. Verklaar overtuigend en accuraat
De tijdgeest is veranderd,’ zegt Werck, ‘en dus verandert ook de 
traditie. We zingen ook nog altijd “wie zoet is, krijgt lekkers, wie 
stout is de roe”, terwijl van een roe allang geen sprake meer is. 
Kinderen groeien vandaag op met roetpiet en ze maken daar 
geen punt van. Het zijn vooral volwassenen die er problemen 
mee hebben. Het is een kwestie van voortschrijdend inzicht: je 
moet begrip hebben voor je omgeving. Als je kunt vermijden dat 
je mensen voor het hoofd stoot of kwetst, dan moet je dat doen. 
En de kinderen zullen er niet onder lijden, de magie van 
Sinterklaas blijft intact.’



● Kritisch denken is in de 21ste eeuw belangrijker dan ooit
● Ons brein gebruikt allerlei shortcuts die kritisch denken in 

de weg staan
● Kritisch denken veronderstelt zowel een houding als 

vaardigheden
● Een kritische denker is zelfbewust, zorgvuldig en bereid 

om zijn opinie bij te stellen
● Kritisch denken bestaat uit interpreteren, analyseren, 

evalueren, concluderen en verklaren

Samenvatting



● Onbeantwoorde vragen
● Herbekijk de webinar (inschrijvingslink)
● Tevreden over webinar?

Vragen?



Smaakt naar meer…?

● Interessante webinar? 

Deel met vrienden en kennissen
● Online cursus: 

○ 21e-eeuwse vaardigheden

○ Ontwikkel je denkkracht

Vdab.be/webinars
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