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Agenda

19:00 - 19:10 kort welkom

19:10 - 19:30 inleiding Critical Thinking – Danny Greefhorst

19:30 - 19:50 inleiding PAC, MAC en Plus-Min-Interessant – P.P. Verroen

19:50 - 20:10 inleiding Wouters - Denkgereedschap 2.0 – Alcedo Coenen

20:10 - 20:20 koffiepauze

20:20 - 20:40 toelichting op vraagstukken

20:40 - 21:15 uitwerking in deelgroepen

21:15 - 21:30 terugkoppeling deelgroepen
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Wat is kritisch denken?

• Kritisch denken is een vaardigheid die handvatten biedt om de natuurlijke 
aanleg iets te geloven te beteugelen en verborgen aannames, onlogische 
redeneringen en denkfouten te herkennen en te voorkomen. 

• Kritisch denken verduidelijkt doelen, onderzoekt aannames, onderscheidt 
verborgen waarden, evalueert het bewijs, volbrengt acties en beoordeelt 
de conclusies. 

• Het vraagt bereidheid om je eigen redeneringen kritisch te evalueren en je 
overtuigingen te herzien wanneer de hiervoor noodzakelijke argumenten 
zich aanbieden.
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Valkuilen in ons denken
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Werkgroep Kritisch Denken van Informatie

http://www.wikixl.nl/wiki/kritischdenken
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Critical Thinking – Richard Paul en Linda Elder
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Basic structures in Critical Thinking

• Purpose – what you are trying to 
accomplish

• Question – lays out the problem or issue

• Information – the facts, data, evidence, or 
experiences we use to figure things out

• Inferences – interpretations or conclusions 
you come to

• Concepts – ideas, theories, laws, principles, 
or hypotheses to make sense of things

• Assumptions – beliefs you take for granted

• Implications and consequences – claims or 
truths that logically follow from other 
claims or truths

• Point of view – the place from which you 
view something
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Intellectual standards

Standard Questions

Clarity
understandable, 
the meaning can 
be grasped

Could you elaborate further?
Could you give me an example?
Could you illustrate what you mean?

Accuracy
free from errors 
or distortions, 
true

How could we check on that?
How could we find out if that is true?
How could we verify or test that?

Precision
exact to the 
necessary level 
of detail

Could you be more specific?
Could you give me more details?
Could you be more exact?

Relevance
relating to the 
matter at hand

How does that relate to the problem?
How does that bear on the question?
How does that help us with the issue?

Depth
containing 
complexities and 
multiple 
interrelationships

What factors make this a difficult 
problem?
What are some of the complexities of 
this question?
What are some of the difficulties we 
need to deal with?
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Standard Questions

Breadth
encompassing 
multiple 
viewpoints

Do we need to look at this from another 
perspective?
Do we need to consider another point of 
view?
Do we need to look at this in other 
ways?

Logic
the parts make 
sense together, 
no contradictions

Does all this make sense together?
Does your first paragraph fit in with your 
last?
Does what you say follow from the 
evidence?

Significance 
focusing on the 
important, not 
trivial

Is this the most important problem to 
consider?
Is this the central idea to focus on?
Which of these facts are most 
important?

Fairness
Justifiable, not 
self-serving or 
one-sided

Do I have any vested interest in this 
issue?
Am I sympathetically representing the 
viewpoints of others?



Presentatie P.P. Verroen
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Presentatie Alcedo Coenen

10



Aan de slag met kritisch denken

• We kiezen stellingen of vraagstukken voor uitwerking (zie volgende slide)

• We gaan uiteen in deelgroepen

• Iedere deelgroep kiest een stelling en een denktechniek

• Om 21:15 rapporteren de deelgroepen over hun resultaten
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Mogelijke stellingen voor uitwerking

• Robots moeten volgens de sharia geprogrammeerd worden

• We moeten meer archeologen als data-scientist opleiden (of andersom)

• Binnen organisaties mag door iedereen, maar alleen volgens vastgestelde 
schema’s beslist worden

• IOT moet wettelijk gereguleerd worden

• De overheid mag geen data van burgers opslaan/koppelen

• Een polis voor een zelfrijdende auto moet duurder zijn

• Google moet verboden worden

• Basisonderwijs moet e-learning worden

• Je kunt data beter op een eigen schijfje opslaan dan in de cloud

• Windows10 is superieur aan IOS of Android

• Alle fracties in de tweede kamer moeten een ICT-expert/woordvoerder 
hebben

• Alle gemeenten moeten ook één gezamenlijke rijkswerkplek krijgen

• Bring you own device (and apps) moet een grondrecht worden
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