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Voorwoord
Dit onderzoek is geschreven als afsluiter van mijn opleiding tweedegraads docent maatschappijleer
aan Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Het is een verbinding tussen het theoretische en praktische
gedeelte van deze opleiding. In het schooljaar 2013/2014 heb ik lesgegeven aan mbo leerlingen van
de school voor ICT en Mediatechnologie. Het was mijn eerste kennismaking met het mbo en de
leerlingen die er aan studeren. In deze periode heb ik ook dit onderzoek uitgevoerd.
Omdat ik het hele schooljaar lesgaf en bezig was met de praktijk, vond ik het heerlijk om daarnaast
zoveel theorie tot me te kunnen nemen bij het doen van dit onderzoek. Het mag dan ook geen
geheim zijn dat ik nog niet ben uitgeleerd als ik deze opleiding heb afgesloten. Ik heb niet alleen
inhoudelijk en in de praktijk over het onderwerp argumenteren en over lesgeven veel geleerd, maar
ook ontzettend veel over onderzoek doen. Ik verwacht dat ik in de toekomst nog vaker een
onderzoek ga doen (aan de master Philosophy of Science and Society, die ik hierna ga volgen) en dat
vind ik helemaal niet erg. Ook het combineren van onderzoek doen en lesgeven was erg leuk, omdat
ik meteen resultaten zag. Ik heb veel tijd gestoken in het ontwikkelen van een lessenserie op basis
van theoretische vondsten en het was dan ook ontzettend leuk om mijn eigen leerlingen daar mee
aan de slag te zien. Ik ben er dan ook trots op hoe ik de theorie met lespraktijk heb verweven, en
waarvan het resultaat nu voor u ligt.
Dit onderzoek had ik niet kunnen uitvoeren en schrijven zonder hulp van een aantal mensen. Ten
eerste wil ik de klas MBI1B bedanken voor het meewerken aan dit onderzoek. Met uitzondering van
een paar leerlingen hebben de meesten hard gewerkt en inzet getoond. Ook wil ik mijn
stagebegeleider Mark Vissers danken voor de medewerking aan mijn onderzoek. Hij heeft als docent
en slb-er van de klas MBI1B mij alle vrijheid en ruimte gegeven die ik nodig had voor het uitvoeren
van mijn onderzoek. Ook de andere collega’s wil ik graag bedanken voor medewerking. Ik had voor
aanvang van dit schooljaar niet eerder lesgegeven aan mbo leerlingen. Mijn collega’s hebben me
geholpen om meer inzicht te krijgen in wat de voorkennis en leercapaciteit van de leerlingen op dit
niveau is. De andere klassen waaraan ik de lessenserie argumenteren heb gegeven wil ik ook
bedanken. Door de lessenserie ook in andere klassen te geven heb ik meer geleerd over wat de
leerlingen op dit niveau moeilijk of makkelijk vinden en meer inzicht gekregen in hun manier van
leren en argumenteren. Dit heeft me niet alleen geholpen bij het construeren van de lessenserie,
maar ook bij het reflecteren op het onderzoek.
Mijn onderzoeksbegeleider Bas Molenaar wil ik ook bedanken. Hij heeft me de vrijheid gegeven om
aan de slag te gaan met wat ik wil en hoe ik het wilde doen. Tegelijkertijd kon ik altijd terecht voor
vragen en kreeg ik snel, duidelijk en nuttige feedback. Ook Hay Janssen en Jefta Bego wil ik bedanken
voor de altijd snelle en nuttige reacties op mijn vragen rondom de procedure van dit onderzoek. Mijn
moeder Maria Spreeuwenberg wil ik graag bedanken voor de feedback op mijn schrijven en de
feedback als buitenstaander op mijn onderzoek. Mijn broer Lennart Spreeuwenberg wil ik graag
bedanken voor helpen inzien hoe ik mijn statistieke wirwar van cijfers kon ordenen. Tenslotte nog
een klein woord van dank naar een meneer van de Fontys Möllermediatheek, die mij tot tweemaal
toe het maximale aantal boeken per lening liet overschrijden, zodat ik alles kon lezen wat ik wilde
lezen.
Ik wens u veel leesplezier en hoop dat u enkele inzichten kunt opdoen over leren argumenteren op
het mbo.
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Inleiding
Voor aanvang van dit onderzoek en schooljaar had ik nog nooit lesgegeven op het mbo. Een van de
eerste dingen die mij opvielen tijdens het lesgeven aan deze groep was het argumentatieniveau.
Burgerschapscompetenties (hierna vernoemd als buco) is een vak waarbij veel gediscussieerd kan
worden en waarbij het ook belangrijk is om een mening te vormen en deze te kunnen verwoorden.
Het viel me op dat de leerlingen vaak maar wat riepen zonder een bewijslast voor dit standpunt aan
te voeren. Als de leerling al bewijslast gaf was dit vaak maar één argument. Dat argument was dan
ook nog eens slecht geformuleerd, niet in ondersteuningsrelatie met het standpunt, een drogreden
of een erg zwak argument. Ik noem enkele voorbeelden uit een opdracht voor een bucoles in
oktober 2013 die ging over social mediagebruik in combinatie met een les over verslaving. In deze
opdracht hielden leerlingen hun eigen social media gebruik bij. Daarna moesten ze een standpunt
innemen of ze dit gebruik goed of niet goed vonden en beargumenteren waarom. Een leerling zei
hierop bijvoorbeeld: ‘Ik had het precies zo verwacht omdat het altijd zo gaat’. Dit is natuurlijk geen
goed argument voor of het gebruik acceptabel is of niet. Daarnaast neemt de leerling helemaal geen
standpunt in of zijn social media gebruik acceptabel is. Een andere leerling noemt als argumentatie:
‘Ik vind dat ik niet overdreven social media gebruik, want ik gebruik het niet vaak’. De leerling had
geen mooiere cirkelredenering kunnen maken. Wat ook veel voorkwam is dat een leerling zijn
standpunt ondersteunde met een zwak argument en dit dan niet verder onderbouwde. Dit maakte
zijn standpunt niet erg sterk: ‘Ik vind zelf dat mijn social media gebruik redelijk te doen is, want ik ken
genoeg mensen die het ook zo gebruiken’. Dit zou een argument voor het standpunt kunnen zijn,
maar doordat de leerling dit niet verder onderbouwt is er makkelijk een argument tegenin te
brengen (bijvoorbeeld: dat andere mensen net zoveel social media gebruiken wil niet zeggen dat je
niet verslaafd bent aan social media).
Deze voorbeelden laten zien dat de leerlingen het moeilijk vonden om meerdere en kloppende,
sterke argumenten voor hun standpunten aan te voeren. Ook was er totaal geen structuur aanwezig
in het argumenteren. Kortom: vaak riep de leerling maar wat. Leerlingen hadden geen besef van
waar een goede argumentatie aan moet voldoen, of hoe belangrijk het is om dit te kunnen.
Ik wilde dus onderzoeken hoe ik deze leerlingen beter kon leren argumenteren. Dit zou niet alleen
een betere argumentatievaardigheid teweeg brengen, maar ook helpen in de attitudevorming van de
leerlingen, hun vaardigheid om gedachtes te verwoorden en het structureel en abstract denken van
de leerling. Dit waren allemaal zaken die me opvielen bij het lesgeven aan mbo leerlingen. Later
begreep ik van collega’s dat attitudevorming en structureel en abstract denken op alle mbo niveaus
als moeilijk ervaren wordt, maar dat gedachtes verwoorden speciaal op de ICT opleiding ontzettend
lastig is voor de leerlingen. Ik had een ambitieus plan met meerdere langetermijndoelen.
Ik heb gekozen om het schriftelijke argumenteren van mijn leerlingen te verbeteren. Ik heb bewust
gekozen voor het schriftelijke, omdat verslaglegging en formuleren & rapporteren belangrijke
competenties zijn in het kwalificatiedossier van de opleiding ICT & Mediatechnologie. In alle vakken
op deze opleiding wordt bewust gewerkt aan deze verslaglegging in het eerste jaar (het jaar waarin
mijn leerlingen studeren), omdat aan deze verslaglegging hoge eisen worden gesteld bij
stagebedrijven in het tweede jaar. Ik wilde hier graag aan bijdragen door het schriftelijke
argumenteren van de leerlingen te verbeteren.
Ook heb ik gekozen voor schriftelijk argumenteren omdat het verschil tussen mondige en stille
leerlingen in mijn klassen heel groot is. Mijn onderzoek gaat niet over hoe ik de mondigheid of
spraakzaamheid van leerlingen kan verbeteren, maar over de kwaliteit van de argumentatie. Door dit
schriftelijk te onderzoeken kregen alle leerlingen dezelfde kans en dezelfde mogelijkheden om hun
argumenteren te verbeteren. Nu is de ene leerling beter in schriftelijk verwoorden wat hij wil zeggen
dan de ander. Dit heeft voor een gedeelte met structuur in het schrijven aanbrengen te maken. Dit is
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iets wat ik ook wilde verbeteren: structuur brengen in het nadenken en opschrijven van een
antwoord. Dit heeft ook weer te maken met de competenties die hiervoor genoemd zijn en een
belangrijke plaats hebben in het kwalificatiedossier van de opleiding die mijn leerlingen volgen. Ik
merk bij het lesgeven, en hoor van collega’s, dat deze doelgroep (ICT leerlingen) het over het
algemeen erg moeilijk vind om te verwoorden wat ze denken en om dit op een structurele manier te
doen. Voor een deel heeft dit ook te maken met het relatief hoge percentage autisten dat studeert
aan deze opleiding.
Een derde reden dat ik voor schriftelijk argumenteren heb gekozen is dat de leerling langer na kan
denken over zijn argumentatie. Bij een mondelinge discussie zouden ze snel moeten reageren. Ik wil
echter de kwaliteit van een argumentatie verbeteren en niet de snelheid. Bij een schriftelijke
argumentatie kan de leerling langer nadenken over welke structuur en typen hij wil gebruiken. De
leerling kan daarbij in zijn eigen tempo werken wat voordelige invloed heeft op het leerproces. Ook
kan de leerling op deze manier individuele feedback krijgen en niet feedback ten aanzien van de hele
klas. Ook dit heeft een positieve invloed op zowel het leerproces, als de motivatie daarvoor.
Naarmate het jaar vorderde en ik meer lesgaf aan de groepen merkte ik dat er aan de motivatie om
iets voor school te doen wel wat gedaan mocht worden. Ik heb daarom, buiten de theorie over leren
argumenteren, ook theorie over motiveren toegevoegd in dit onderzoek. Zonder motivatie leert
iedereen slecht, dus voor mijn specifieke doelgroep was deze toevoeging (wat mij betreft)
noodzakelijk. Dit zou misschien voor een andere doelgroep niet per se van belang zijn voor goede
resultaten, maar verliezen doe je er zeker niets mee.
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Hoe kan ik mijn leerlingen in klas MBI1B beter leren
argumenteren? De keuze voor deze klas is puur praktisch. Ik heb het onderzoek uitgevoerd in alle
klassen die ik lesgeef (Medewerker Beheer Ict-klassen 1A, 1B en 1C niveau 3, Grafisch Vormgeving
klas 1A niveau 4 en Webdevelopersklas 1A niveau 4). Ik heb er echter voor gekozen om de gegevens
van één klas te verwerken in dit onderzoek, om de resultaten overzichtelijk te houden voor zowel mij
als onderzoeker als voor de lezer.
De keuze is op deze klas gevallen omdat ik bij deze klas, mochten er lessen uitvallen, de mogelijkheid
heb om mijn verbeteracties in andere uren uit te voeren: enkel een praktische keuze dus. Op deze
manier was ik er zeker van dat ik alle ruimte had om het onderzoek uit te voeren zoals ik het graag
zou willen.
Het praktijkgedeelte van dit onderzoek bestond uit een ten eerste een nulmeting (hoe argumenteren
de leerlingen bij aanvang van het onderzoek). Vervolgens vonden de verbeteracties (een lessenreeks
over argumenteren) plaats. Tenslotte vond de eindmeting plaats. Bij vergelijking van nulmeting en
eindmeting kon daarna gemeten worden of er een verbetering in argumenteren heeft
plaatsgevonden.
De hypothese die ik stel bij dit onderzoek is de volgende: ‘Mijn leerlingen in klas MBI1B kunnen na
deelname aan de verbeteracties beter argumenteren dan daarvoor’.
Om de hoofdvraag ‘Hoe kan ik mijn leerlingen in klas MBI1B beter leren argumenteren?’ te
beantwoorden heb ik een aantal onderzoeksvragen gesteld. Deze zijn verdeeld over de hoofdstukken
Verkenning en Verbeteracties. Onder het hoofdstuk Verkenning wordt antwoord gegeven op de
vragen ‘Wat is argumenteren?’ en ‘Hoe leer je argumenteren?’. Hiermee wordt een theoretisch
kader gelegd voor de verbeteracties (de lessenserie). Ook wordt in het hoofdstuk Verkenning
antwoord gegeven op de vraag ‘Hoe argumenteren de leerlingen voor aanvang van de
verbeteracties?’. Hiermee wordt het niveau van argumenteren vastgesteld, zodat een verbetering in
argumenteren gemeten kan worden.
Vervolgens wordt in het hoofdstuk Verbeteracties antwoord gegeven op de vragen ‘Hoe heb ik de
verbeteracties vormgegeven en waarom?’ en ‘Wat verwachtte ik van het effect van de
verbeteracties?’. Hierin wordt de lessenserie beschreven die ik heb uitgevoerd om het argumenteren
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van de leerlingen te verbeteren, en welke verwachting ik daarbij had. Deze verbeteracties zijn
gebaseerd op het theoretisch kader dat ik heb gelegd in het hoofdstuk Verkenning. Vervolgens wordt
antwoord gegeven op de vraag ‘Hoe heb ik het effect van de verbeteracties gemeten?’. Voor een
goed onderzoek is namelijk van belang dat ik de metingen juist heb uitgevoerd. Daarna volgen de
belangrijkste vragen van het onderzoek: ‘Wat zijn de resultaten van het onderzoek?’ en ‘Wat was het
effect van de verbeteracties?’. In deze paragrafen worden de methoden en resultaten van het
onderzoek gegeven en conclusies getrokken op basis van deze resultaten. Met deze vragen kan de
hypothese worden bevestigd of ontkracht. Tenslotte volgt er een reflectie op de methode van
onderzoek.
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H. 2 Verkenning
Ik wil antwoord krijgen op mijn hoofdvraag: ‘Hoe kan ik mijn leerlingen in klas MBI1B beter leren
argumenteren?’. Om die vraag te beantwoorden heb ik onderzocht wat argumenteren is. De
resultaten hiervan worden beschreven in paragraaf 2.1. Onder andere de definitie, structuren, typen
en de deugdelijkheid van argumenten komen aan bod. Hieruit wordt vervolgens een eisenlijst
geconstrueerd waaraan een goede argumentatie moet voldoen.
Vervolgens beschrijf ik in paragraaf 2.2 hoe leerlingen leren argumenteren. In deze paragraaf wordt
beschreven hoe de mbo-student aan een attitude komt, wat belemmerende en bevorderende
factoren zijn bij het leren, hoe men een vaardigheid aanleert en wat geschikte werkvormen zijn om
te leren argumenteren.
Tenslotte wordt in paragraaf 2.3 beschreven hoe de leerlingen uit de onderzoeksgroep voor aanvang
van de verbeteracties argumenteren. Deze paragraaf omvat de methode van onderzoek (hoe heb ik
het argumenteren van de leerlingen gemeten), de resultaten van dit onderzoek, een conclusie op
deze meting en een reflectie op de methode van al het onderzoek in dit hoofdstuk Verkenning.
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2.1 Wat is argumenteren?
2.1.1 Argumenteren
Volgens het woordenboek is een argument onder andere:
“Dat wat je aanvoert ter ondersteuning van een bewering, een daad; bewijs(grond)”
Tijdens het literatuuronderzoek ben ik vele verschillende beschrijvingen van het woord
argumenteren tegengekomen. Ik heb gekozen om in dit onderzoek één omschrijving te kiezen.
Heerink en Rijnbout (2011, p. 2) bepleiten het volgende:
“Argumenteren wil zeggen dat je een bouwwerk van redenen maakt die ondersteunen dat
iemand gelijk heeft met zijn of haar mening of stelling. Dat bouwwerk noem je argumentatie,
en die argumentatie kun je op verschillende manieren maken.”
Voor mijn leerlingen betekent deze definitie dat ze een standpunt moeten kunnen onderbouwen
met een bepaalde constructie van argumenten. Die constructie kunnen ze op verschillende manieren
maken, er is dus niet één vaste constructie om je standpunt te onderbouwen. Om dit te kunnen
moeten de leerlingen ten eerste weten hoe zo’n constructie van argumenten opgebouwd kan
worden (structuur van argumenten). Ten tweede moeten de leerlingen weten met wat die
constructie opgebouwd kan worden (typen argumenten).
Retorica betekent ‘welsprekendheid’: de kunst om in stijl en vorm effectief en overtuigend te
spreken en schrijven. De bevolking van het oude Athene vond het belangrijk om deze
welsprekendheid te beheersen (Gaarder, 1994). Over de relatie tussen retorica en filosofie zegt
Perelman (1979) het volgende:
“Terwijl de retorica zich ten doel stelt sommige meningen boven andere concurrerende
meningen te doen prevaleren, zoekt de filosofie, die oorspronkelijk ook de bijzondere
wetenschappen omvatte, naar onpersoonlijke waarheden.”
Filosofie zoekt dus naar waarheden, en de retorica verheft de ene mening boven de andere. Dit kan
echter ook een mening zijn over wat die onpersoonlijke waarheid is.
2.1.2 Feiten, meningen, standpunten en argumenten
Een feit is objectief vast te stellen door waarneming of door het te meten. Een feit is dus
controleerbaar, hoewel dat niet altijd eenvoudig is. Soms wordt namelijk gedaan alsof een algemeen
bekend feit naar buiten wordt gebracht, terwijl het eigenlijk alleen maar om persoonlijke overtuiging
gaat. Er wordt dan gedaan alsof het feit niet meer bewezen hoeft te worden, omdat iedereen al weet
dat het waar is (voorbeeld: ‘het is toch algemeen bekend dat vrouwen niet kunnen schaken’).
Een mening is een opvatting, een persoonlijk gekleurde houding tegenover een onderwerp. Het
gemak van een mening is dat deze niet bewezen hoeft te worden. Het nadeel ervan is dat iedereen
dat ook weet; en dat er dus niet al te veel waarde gehecht wordt aan sommige meningen. Heerink en
Rijnbout (2011, pagina 8) noemen een citaat uit de film Home for the Holidays:
“Well, opinions are like assholes, honey. Everybody’s got one and everybody thinks everybody
else’s stinks.”
Een standpunt is een mening waarvan je de waarheid of terechtheid juist probeert aan te tonen. Een
argument is een uitspraak waarmee het standpunt wordt onderbouwd (Braas & Van der Geest,
2006). In die onderbouwing kunnen feiten en meningen ook beide ingezet worden om een standpunt
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te ondersteunen: ze moeten dan echter juist gebruikt worden. Belangrijk voor het begrip
argumenteren is namelijk de ondersteuningsrelatie tussen uitspraken (Braas & Van der Geest, 2006).
Een uitspraak kan gebruikt worden als simpele constatering, bijvoorbeeld: ‘het is mooi weer
vandaag’. Eenzelfde uitspraak kan echter net zo goed als standpunt of argument worden gebruikt. Dit
hangt af van de context. Wanneer men zegt ‘het wordt mooi weer vandaag, de zwaluwen vliegen al
hoog’, dan is eerder genoemde zin het standpunt dat ondersteund wordt door het argument ‘de
zwaluwen vliegen al hoog’. Maar dezelfde zin kan net zo goed als argument gebruikt worden,
afhankelijk van de context en ondersteuningsrelatie, namelijk: ‘laten we naar het strand gaan, het is
mooi weer vandaag’. De zin wordt nu gebruikt als argument voor het standpunt ‘laten we naar het
strand gaan’ (Braas & Van der Geest, 2006).
Het bouwwerk der argumentatie zou dus als volgt ingedeeld kunnen worden:
1) Men neemt een standpunt in,
2) en onderbouwt dit standpunt met argumenten (deze argumenten kunnen uit feiten en
meningen bestaan, feiten hebben hierin vaak een hogere status dan meningen,
interpretaties en ideeën).
2.1.3 Argumentatiestructuren
Er zijn veel verschillende argumentatiestructuren. Deze manieren kan ik niet allemaal opnemen in
mijn onderzoek omdat ik een beperkt aantal lessen heb om mijn onderzoek uit te voeren. Rekening
houdend met de doelgroep heb ik voor de onderstaande structuren van argumentatie gekozen.
Enkelvoudige en meervoudige argumentatie
De meest eenvoudige vorm van argumentatie bestaat uit een samenspel van twee uitspraken: het
standpunt en het argument (de volgorde kan ook omgekeerd zijn). Dit is enkelvoudige argumentatie.
Bij meervoudige argumentatie wordt een standpunt onderbouwt door meerdere argumenten.
Meerdere argumenten zorgt voor een grotere onderbouwing en dus voor meer overtuiging (Braas en
Van der Geest, 2006). Enkelvoudige argumentatie wordt niet vaak gebruikt, maar komt bijvoorbeeld
nogal eens voor in de reclamewereld (Jongenelen, 2010).
Nevenschikkende en onderschikkende argumentatie
Tot nu toe is de basisvorm van argumentatie een combinatie van twee uitspraken. Dit suggereert dat
dit gaat om een combinatie van twee zinnen. Een uitspraak die een standpunt ondersteunt kan
echter ook bestaan uit meerdere zinnen (Braas en Van der Geest, 2006). Een argumentatie is dan
opgebouwd uit meerdere deelargumenten.
Bij nevenschikkende argumentatie is ieder deelargument los onvoldoende om het standpunt te
ondersteunen. Pas de combinatie van twee of meer deelargumenten geldt als voldoende
ondersteuning. Braas en Van der Geest geven als voorbeeld (2006, pagina 21):
“Feyenoord moet zeker van Ajax kunnen winnen (standpunt): Ajax heeft afgelopen zondag
nog verloren van FC Utrecht (deelargument 1). Feyenoord heeft drie weken geleden juist nog
overtuigend gewonnen van datzelfde FC Utrecht (deelargument 2). (De deelargumenten
vormen samen het argument voor het standpunt).”
Dit is een zeer abstracte uitleg van het begrip nevenschikkende argumentatie. Een minder abstracte
uitleg is dat nevenschikkende argumentatie slechts het gebruik van meerdere argumenten naast
elkaar is. Deze argumenten ondersteunen los van elkaar het standpunt (Jongenelen, 2010). Ik kies
ervoor om deze uitleg te gebruiken omdat deze uit een mbo-methode komt en beter past bij het
denk- en werkniveau van mijn onderzoeksgroep.
Bij nevenschikkende argumentatie hebben argumenten dus dezelfde waarde. Bij onderschikkende
argumentatie worden argumenten op hun beurt weer door andere argumenten ondersteund. Deze
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subargumenten kunnen dan weer ondersteund worden door subsubargumenten, etcetera. Zo’n
onderschikking wordt vaak gebruikt als wordt verondersteld dat argumenten zullen worden
aangevallen en dus verdedigd moeten worden. Vaak worden onderschikkingen dus in discussies of
debatten aangebracht, als reactie op aanvallen die bepaalde argumenten of subargumenten hebben
gekregen. Braas en Van der Geest geven het volgende voorbeeld (2006, pagina 21):
“Ik vind dat je alleen muziek van internet mag downloaden als je er ook voor betaalt
(standpunt). Dat is wel zo eerlijk ten aanzien van componisten en musici (argument). Die
lopen namelijk een heleboel inkomsten mis door al dat gratis downloaden (subargument). Ik
las laatst in Veronica magazine een verhaal over een redelijk bekende singer-songwriter, die
maar weer een baantje had genomen omdat ‘ie vrijwel niets met zijn nieuwe cd had verdiend
(subsubargument).”
2.1.4 Argumentatietypen
Ook zijn er veel verschillende argumentatietypen. Rekening houdend met de doelgroep heb ik voor
de onderstaande typen van juiste argumentatie gekozen. Ik heb hierbij gekozen voor de indeling die
Jongenelen (2010) in zijn methode voor het mbo heeft gehanteerd. Ik heb hier zelf de weerlegging
van tegenargumenten en de argumentatietypen pathos, ethos en logos aan toegevoegd.
Oorzaak en gevolg
Bij oorzaak-gevolg-argumentatie wordt een verklaring gegeven of een voorspelling gedaan. Het
standpunt is dan het gevolg, wat verklaard wordt met het argument als oorzaak (Jongenelen, 2010).
Voordelen en nadelen
Deze argumentatie is over het algemeen adviserend: je moet iets wel doen omdat het voordelen
oplevert. Of je moet iets niet doen vanwege de nadelen (Jongenelen, 2010).
Autoriteit
Een autoriteitsargument betekent dat de spreker of schrijver iemand anders gebruikt ter
ondersteuning van zijn standpunt: dit moet iemand zijn die verstand van zaken heeft (Jongenelen,
2010).
Voorbeeld
Soms wordt een bewijzend voorbeeld als argument gebruikt om het standpunt te onderbouwen.
Jongenelen (2010) noemt als voorbeeld:
“Winkeliers willen je nooit iets verkopen, gisteren werd ik zo slecht in een kledingwinkel
geholpen dat ik er niets gekocht heb.”
Vergelijking
Bij een vergelijking worden twee zaken met elkaar vergeleken, waarbij het ene bewijst dat het
andere ook zo is. Jongenelen (2010) noemt als voorbeeld:
“Ik weet zeker dat de nieuwe eerstejaars mbo-studenten de werkwoordspelling niet
beheersen. De eerstejaars van vorig jaar konden ook niet spellen.”
Regels
Bij regelargumentatie haalt iemand een wet of regel erbij om zijn standpunt te ondersteunen. Hierbij
kan ook sprake zijn van ongeschreven regels of groepsregels (Jongenelen, 2010).
Weerlegging van tegenargumenten
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Volgens Braas en Van der Geest (2006) is het voor je betoog van belang dat je bekijkt of het
strategisch is om alvast in te gaan op tegenargumenten die bij jouw publiek leven. Maak je slapende
honden wakker, dan kun je het beter niet doen. Maar wanneer er bij het publiek een negatieve
houding bestaat tegenover het standpunt of onderwerp of als er sterke twijfel bestaat over de
juistheid van het standpunt, dan is het wellicht verstandig om bij het publiek levende
tegenargumenten in je betoog al te weerleggen.
Pathos, ethos, logos
Aristoteles maakte een driedeling in argumentatie van pathos, ethos en logos (Heerink & Rijnbout,
2011). Pathos betekent emotie of lijden. Een argument in de vorm van pathos doet dus een beroep
op het gevoel; de spreker of schrijver wil een gevoel opwekken bij de lezer of luisteraar en deze
hiermee overtuigen.
Ethos betekent een zedelijke houding of karakter. Dat wil zeggen dat wie ethos gebruikt wil de
toehoorder doen geloven dat wat hij zegt waar is, omdat hij deugdzaam is, gezag heeft of deskundig
is (Heerink & Rijnbout, 2011).
Logos betekent woord of rede en is de meest inhoudelijke vorm van argumenteren. Als de spreker de
feiten kan bewijzen of aannemelijk kan maken, en deze in een logische structuur achter elkaar zet,
bouwt hij een sterke inhoudelijke ondersteuning voor zijn stelling. Deze argumentatie komt niet goed
over wanneer de feiten discutabel zijn óf wanneer een sterke inhoudelijke argumentatie saai is.
In de rationele en westerse cultuur is men geneigd argumentatie gebaseerd op logos voorrang te
geven boven pathos en ethos. Structuren van argumentaties gaan dan ook vaak over logos, de
inhoudelijke en rationele redenen die in een logisch verband worden opgebouwd. Aristoteles ging er
echter van uit dat alleen logische, zakelijke argumenten niet voldoende waren om het publiek te
overtuigen. De juiste balans tussen logische, ethische en pathetische argumenten hangt echter af van
het publiek, de situatie, het onderwerp en de cultuur (bijvoorbeeld de verkiezingen in de VS met veel
pathos en ethos tegenover Nederlandse verkiezingen die toch vooral over logos gaan) (Braas & Van
der Geest, 2011, 2006).
Tenslotte zeggen Heerink en Rijnbout (2011, pagina 3) hier nog over:
“De sterkste en overtuigendste argumentaties maken gebruik van zowel ethos, pathos als
logos. De spreker wekt de indruk deskundig en betrokken te zijn, hij weet het hart van zijn
publiek te beroeren, en hij presenteert inhoudelijk relevante feiten in een logische structuur.
Daarom vormen ethos, pathos en logos het hart van de klassieke retorica”.
2.1.5 Deugdelijkheid van argumenten
In een argumentatie kunnen verschillende dingen misgaan. Het bouwwerk aan argumenten kan
bijvoorbeeld niet juist in elkaar steken. Een argument spreekt alleen voor een standpunt als de
redenering juist is en de argumenten niet tegenstrijdig met elkaar (Eemeren & Snoeck-Henkemans,
2006). De manier waarop argumenten aan elkaar of aan het standpunt worden gekoppeld (ofwel de
redenatie) hoort correct te zijn. Wanneer verschillende argumenten naast elkaar worden gebruikt
horen deze bij elkaar te kloppen en mogen dus niet tegenstrijdig zijn aan elkaar. Tot zover de
deugdelijkheid van het bouwwerk van argumenten.
Een argument zelf is deugdelijk wanneer het aanvaardbaar is. Dit is in het ene geval gemakkelijker te
bepalen dan in het andere. Van feitelijke uitspraken waarvan de waarheid op een of andere manier
kan worden gecontroleerd, kan de aanvaardbaarheid zonder problemen worden vastgesteld
(Eemeren & Snoeck Henkemans, 2006). Over niet-feitelijke uitspraken is soms ook snel
overeenstemming te bereiken, wanneer dit gaat om bijvoorbeeld morele oordelen of principes
(‘ouders moeten hun kinderen goed verzorgen’ of ‘kwaliteit is altijd beter dan rommel’). In veel
andere gevallen is het echter moeilijk om het eens te worden over de aanvaardbaarheid van een
uitspraak. Dit geldt bijvoorbeeld als de uitspraak op een nogal ingewikkelde kwestie betrekking heeft
of sterk gebonden is aan specifieke waarden en normen. Als zulke uitspraken niet weer door
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argumentatie worden ondersteund zal een tegenaanval volgen (Eemeren & Snoeck Henkemans,
2006).
Een vorm van foutieve argumentatie is een drogreden. Een drogreden is een argumentatie die niet
klopt, maar het is vaak moeilijk om aan te tonen dat dit zo is. Een drogreden kan op twee manieren
gebruikt worden (Heerink & Rijnbout, 2011): een drogreden gebruikt als trucje om iemand te
overtuigen die dat trucje niet doorziet, maar het kan ook zo zijn dat iemand in zijn eigen foutieve
argumentatie gelooft en niet doorheeft dat de argumentatie fout is.
Er zijn verschillende soorten drogredenen. Hier worden de volgens Jongenelen (2010) meest
opvallende en meest voorkomende drogredenen besproken, uit zijn methode voor argumenteren op
het mbo.
Foutieve oorzaak-gevolg
Twee gebeurtenissen die op elkaar volgen, worden met elkaar in verband gebracht. Helaas is er geen
relatie tussen deze twee gebeurtenissen, dus de ene gebeurtenis is niet de oorzaak van de andere:
en dus is de argumentatie niet juist.
Valse autoriteit
Wanneer iemand een autoriteit gebruikt als bewijs moet er goed opgelet worden of deze autoriteit
wel een echte autoriteit is. Als Gerard Joling op tv in een reclame zegt dat een bepaalde frietsaus
heel goed is, dan zou dat best kunnen, maar hij is geen autoriteit. Ook wanneer een
ervaringsdeskundige wordt opgevoerd als autoriteit, hoeft dit niet altijd een autoriteit te zijn.
Overhaaste generalisatie
Een goed voorbeeld als argument kan een standpunt ondersteunen, maar wanneer voor een slecht
voorbeeld wordt gekozen, dan is er sprake van een overhaaste generalisatie. Bijvoorbeeld:
‘Limburgers zijn onaardige mensen. Vorige week was ik in Roermond in een kledingwinkel en daar
ben ik helemaal niet fijn geholpen’.
Foutieve vergelijking
Bij foutieve vergelijking worden twee zaken bij wijze van argument met elkaar vergeleken, maar
hebben deze twee zaken weinig met elkaar gemeen, bijvoorbeeld: ‘Het is helemaal niet zo erg
gesteld met de mensenrechtenschendingen in China, want de sporters die meededen met de
Olympische spelen in Peking in 2008 zijn allemaal levend thuis gekomen’.
Ontduiken van de bewijslast
Wie iets beweert die heeft bewijslast. Wie iets beweert maar niet uitlegt waarom dat zo is,
vertroebelt de discussie. Een goed voorbeeld van het ontduiken van bewijslast is een argument dat
begint met ‘Het is algemeen bekend dat…’.
Cirkelredenering
Bij een cirkelredenering wordt het standpunt nogmaals herhaalt als argument, waardoor het
standpunt dus eigenlijk onderbouwd wordt door zichzelf. Dit is natuurlijk geen goede bewijslast.
Meestal is het geen letterlijke herhaling maar een parafrase (‘ik heb dat niet gestolen want ik ben
geen dief’).
Persoonlijke aanval
De persoonlijke aanval wordt gebruikt om iemand de diskwalificeren in een discussie. Er wordt
aangetoond dat die persoon onbetrouwbaar is of geen verstand van zaken heeft (‘Je moet geen PVV
stemmen, want Geert Wilders blondeert zijn haar – hij laat niet eens zijn echte haarkleur zien, die
man moet wel iets te verbergen hebben’).
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Vals dilemma
Bij een vals dilemma wordt voorgesteld dat er geen andere keus is. Zaken worden zwart-wit
voorgesteld en enige nuance is ver te zoeken. Oud-president Bush: ‘Wie niet voor ons is, is tegen
ons’. Dit is een vals dilemma, omdat er standpunten zijn die daartussen liggen.
Populistisch argument
Met een populistisch argument wordt bedoeld dat óf iemand het grote publiek als bewijs opvoert
(‘Wasmiddel Flut is het beste wasmiddel dat er is, want het is het meest verkochte wasmiddel’), óf
het aanwezige publiek stroop om de mond smeert (‘Beste aanwezigen, er is hier in deze zaal veel
gezond verstand aanwezig, u bent niet gek, u laat zich niet voor de mal houden – vandaar dat wij
allemaal wel weten dat de huidige milieumaatregelen veel te ver gaan’).
Beroep op barmhartigheid
Wanneer iemand een ander onder druk probeert te zetten door te wijzen op nadelige gevolgen of
persoonlijke omstandigheden, dan doet hij een beroep op barmhartigheid: ‘Mevrouw, u moet me
een voldoende geven voor dit proefwerk, want bij een onvoldoende krijg ik vreselijk op mijn kop van
mijn ouders.’ Een beroep doen op barmhartigheid is niet altijd slecht, maar in dit geval is er geen juist
verband tussen het standpunt en het argument en wordt dat verbloemd met het beroep op
barmhartigheid.
2.1.6 Eisen voor goede argumentatie
Het bovenstaande samenvattend zouden we kunnen zeggen dat een goede en juiste argumentatie
het volgende inhoudt:
Inname van een standpunt – dat wordt onderbouwd met:
 Feiten en meningen gebruikt als argument, worden juist gebruikt (in
ondersteuningsrelatie/context). Feiten als argument hebben een hogere status dan
meningen als argument; meer gebruik van feitelijke argumenten zorgt dus voor een betere
argumentatie.
 Gebruik van meervoudige argumentatie
 Gebruik van nevenschikkende en/of onderschikkende argumentatie
 Gebruik van verschillende argumentatietypen (gebruik van de volgende typen: oorzaak en
gevolg, voordelen en nadelen, autoriteit, voorbeeld, vergelijking en regels)
 Weerlegging van tegenargumenten
 Gebruik van argumenten in zowel pathos, als ethos, als logos
 De argumentatie is deugdelijk: argumenten zijn niet tegenstrijdig en aanvaardbaar
 Er wordt geen gebruik gemaakt van drogredenen (geen gebruik van de volgende typen:
foutieve oorzaak-gevolg, valse autoriteit, overhaaste generalisatie, foutieve vergelijking,
ontduiken van de bewijslast, cirkelredenering, persoonlijke aanval, vals dilemma, populistisch
argument, beroep op barmhartigheid)
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2.2 Hoe leer je argumenteren?
2.2.1 Attitudevorming
Een attitude, een mening, kan op verschillende manieren tot stand komen. De volgende manieren
van attitudevorming worden gegeven door Vonk (2007).
Ervaring en leren
De theorie van klassiek conditioneren van Pavlov kan ook toegepast worden op attitudevorming.
Neutrale woorden die aan negatieve stimuli (zoals een elektrische schok) worden gekoppeld lokken
op den duur zelf ook ongunstige reacties uit. Een bekend voorbeeld is de kankerpatiënt die altijd de
taxi neemt naar het ziekenhuis wanneer hij een chemokuur moet ondergaan. Na een tijdje is het zien
van de taxi al voldoende om misselijk te worden, terwijl de taxi in eerste instantie een neutraal
object is. Deze vorming van attitude verloopt automatisch.
Operant conditioneren verwijst naar een proces waarin bepaalde reacties beloond worden, zodat de
kans toeneemt dat ze opnieuw worden vertoond. Attitudes worden dus ook geleerd doordat de
sociale omgeving mensen beloont voor bepaalde meningen: wanneer de familie lacht en Jantje over
zijn bol strijkt als hij zegt dat Ajax een goede club is, zal de kans toenemen dat Jantje als hij ouder is
Ajax-fan wordt.
Sociale invloed
Wanneer mensen zien dat anderen die belangrijk voor hen zijn, zich op een bepaalde manier
gedragen, zijn ze geneigd dit gedrag te imiteren. Dit wordt sociaal leren of modeling genoemd.
Hetzelfde geldt voor attitudes: wanneer belangrijke anderen zich negatief over een onderwerp
uitlaten, is de kans groter dat deze attitude wordt overgenomen. Het kan ook gebeuren dat je, door
met iemand over een onderwerp te praten, erachter komt dat jij er juist heel anders over denkt.
Maar in het algemeen worden onze attitudes wel beïnvloed door groepen waar we lid van zijn of
willen worden. Deze functioneren als referentiepersonen: we identificeren ons met deze mensen,
wat vaak leidt tot conformisme; we passen onze attitudes aan de groep aan.
Erfelijke factoren
Er is inmiddels enig empirisch bewijs dat erfelijkheid zeker een rol speelt bij het verkrijgen van
attitudes, al is deze rol erg klein. De erfelijkheid van attitudes komt vooral naar voren in een
onderzoek naar eeneiige en twee-eiige tweelingen. Omdat eeneiige tweelingen meer erfelijk
materiaal delen dan twee-eiigen, zouden overeenkomsten tussen attitudes bij eeneiigen hoger
moeten zijn. Dat blijkt inderdaad zo te zijn, zelfs wanneer de tweelingen zijn gescheiden bij de
geboorte en in heel verschillende omgevingen zijn grootgebracht. Hoewel er nog niet veel onderzoek
naar is gedaan, lijkt het erop dat simpele voorkeuren (bijvoorbeeld attitudes ten aanzien van
bepaalde soorten voedsel of muziek) meer bepaald worden door erfelijke factoren dan attitudes over
complexe onderwerpen (zoals attitudes over hypotheekrenteaftrek).
2.2.2 Attitudevorming van een mbo-student
Bij het onderzoeken van de mbo-student en hoe deze leert argumenteren, heb ik de mbo-student
ingedeeld in de categorie adolescenten. Volgens het model van identiteitsontwikkeling van Erikson
(1983) wordt de adolescentie beschouwd als de periode van ongeveer veertien jaar tot grofweg
midden twintig. De leerlingen in mijn klassen hebben een leeftijd van zestien tot en met
tweeëntwintig. De ene mbo-student is wat eerder of later met zijn ontwikkeling dan de ander, maar
alle leerlingen zullen nog onder deze ontwikkelingsfase van adolescentie vallen.
Kwantitatieve veranderingen in denken
In de overgang van het kind zijn naar de adolescentie verandert het denken op drie kwantitatieve
manieren (Kohnstamm, 2002). Ten eerste nemen aandacht en concentratievermogen toe. De grotere
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mate van verdeelde aandacht is belangrijk bij gecompliceerde vraagstukken, waarbij tegelijkertijd
met diverse aspecten rekening moet worden gehouden: multifunctioneel denken. Een tweede
belangrijke toename betreft het geheugen. Zowel het kortetermijngeheugen als het
langetermijngeheugen kunnen meer vasthouden. Allerlei denkproblemen waarbij vergelijkingen
moeten worden gemaakt tussen diverse gegevens vereisen dat die gegevens allemaal voor korte
duur in het geheugen beschikbaar blijven. Dit maakt dat adolescenten beter dan schoolkinderen zelf
een discussie gaande kunnen houden. Ten derde kunnen adolescenten beter planmatig en
systematisch te werk gaan. Voor de grootste groep geldt dat ze beter dan toen ze nog schoolkind
waren in staat zijn eerst na te denken over wat in dit specifieke geval de beste strategie zou zijn.
Lessen over hoe je iets strategisch aan kunt pakken werpen daarom ook pas in het voortgezet
onderwijs hun vruchten af . Deze kwantitatieve veranderingen in denken zijn natuurlijk niet bij alle
jongeren even sterk, maar zullen over het algemeen bij elke jongere in de adolescentiefase
plaatsvinden.
Kwalitatieve veranderingen in denken
Behalve deze kwantitatieve verschillen zijn er ook kwalitatieve verschillen tussen de verstandelijke
vermogens van een adolescent en die van een kind. Piaget heeft dit volgens Kohnstamm (2002) het
meest systematisch in een theorie proberen te vangen. Volgens Piaget voltrekt de denkontwikkeling
zich in duidelijk te onderscheiden fasen. Een denkkader is een denkstrategie met typische
eigenschappen. Elk denkkader volgt een eigen logica en een kind legt die manier van redeneren over
de werkelijkheid heen. Het past een denkschema toe op wat het beleeft. Wat daar niet in past, valt
buiten de beleving. Piaget noemt dit proces ‘assimilatie’: de werkelijkheid wordt aangepast aan wat
het kind cognitief aankan. Gaandeweg de ontwikkeling merkt het kind door ervaring, dat toch niet
alles wat het ziet en hoort in het denkkader past: het moet worden bijgesteld. Het aanpassen van het
denkkader aan de nieuw waargenomen werkelijkheid heet ‘accommodatie’. In de afwisseling tussen
assimilatie en accommodatie komt een kinderlijk brein tot denkstructuren van een steeds verfijnder
en hoger plan (Kohnstamm, 2002). Het denken gaat hier van een concreet naar een formeel stadium.
Een kind zal een redenering zich nog concreet voorstellen, een adolescent kan een redenering
abstracter maken. Piaget ging er van uit dat iedereen dit stadium van formeel denken bereikt, maar
uit empirisch onderzoek is gebleken dat dit niet zo is (het bereiken van dit stadium heeft een grote
samenhang met de hoogte van de intelligentie) (Kohnstamm, 2002).
Veranderingen in denken in combinatie met argumenteren
De nieuwe mogelijkheid van propositioneel denken en het hanteren van abstracte begrippen
confronteert een adolescent voor het eerst met allerlei dingen in het leven die niet kloppen. Voor het
eerst in z’n leven gaat de adolescent zich met vragen bezighouden over zaken die niet lijken te
kloppen (‘hoe kan het dat er zoveel lijden in de wereld is als God alle mensen lief heeft?’). De
adolescent gaat via de logica oplossingen zoeken. Volwassenen worden voortdurend op
inconsistenties betrapt, wat vaak leidt tot eindeloze en vermoeiende discussies en argumentaties.
Volgens Kohnstamm (2002) is het te makkelijk dit op te vatten als een afzetten tegen volwassenen.
Het zou wel eens veel meer argumenteren om het argumenteren kunnen zijn om de nieuw
verworven denkmogelijkheid eindeloos uit te proberen. Plato beschrijft dit typische gediscussieer
van de adolescent: ‘ze laten geen steen onopgetild, en in hun verrukking als zij voor het eerst de
smaak van wijsheid te pakken krijgen, ergeren ze iedereen met hun disputen’.
Het steeds bezig zijn met argumenteren heeft ook nog een andere bron: het relativeren waartoe een
adolescent in staat raakt. Voor een schoolkind geldt: zoals het thuis is, is het ‘gewoon’. Pas in de
adolescentie komt het inzicht dat gewoonten, waarden, regels en opvattingen voor verschillende
mensen en levensomstandigheden kunnen verschillen en dus betrekkelijk zijn. Alles wat tot dan toe
als vanzelfsprekend gold, kan daardoor ter discussie worden gesteld (niet alleen tegen ouders, maar
ook tegen maatschappij). Het besef dat het feitelijke en het mogelijke vaak niet samenvalt, maakt dat
de adolescent voortdurend ontdekt dat het feitelijke tekorten heeft en daar rebelleert hij tegen. Ook
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hierbij gaat het om redenen, om het spelen met de redeneerregels, net als bij het argumenteren om
het argumenteren.
De adolescent heeft nu dus de mogelijkheid om na te denken over wat hijzelf belangrijk vindt en wat
niet. Bij sommige adolescenten leidt dit tot het ontwikkelen van een expliciet standpunt en zelfs tot
warmlopen voor een ideaal (Kohnstamm, 2002). Een groot verschil hierin tussen volwassenen en
adolescenten is dat bij volwassenen vaak de rationele hersengebieden winnen van de emotionele
hersengebieden. In de adolescentie is deze balans er echter nog niet, en worden morele afwegingen
anders gemaakt dan in de volwassen leeftijd (Crone, 2013).
Lawrence Kohlberg, de grondlegger van de morele psychologie, beschrijft deze morele ontwikkeling
in drie niveaus (Soonius, 2009). Ten eerste is er het preconventioneel of amoreel niveau. Op dit
eerste niveau zijn de begrippen goed en kwaad gerelateerd aan straf, pijn en beloning. Moraal of
ethiek wordt vanuit een zeer egocentrisch standpunt bezien: als ik maar geen straf krijg, als ik mij
maar prettig voel. Daarom wordt hier ook gesproken van een amoreel niveau. Het tweede niveau is
het conventionele niveau. Op dit niveau hebben de begrippen goed en kwaad betrekking op
algemeen aanvaarde regels en verwachtingen vanuit de omgeving. Moraal of ethiek krijgt op dit
niveau een sociaal karakter, omdat rekening wordt gehouden met wensen van anderen. Men wordt
geleid door gehoorzaamheid en regels, meer zit er niet achter. Het derde niveau is het
postconventionele niveau. Op dit niveau worden de betekenissen van goed en kwaad van belangrijke
andere personen en algemeen aanvaarde regels of wetten, in toenemende mate onafhankelijk
beoordeeld. Er wordt ook wel gesproken van het autonome niveau. Er wordt doorzien wat de geest
is achter een wet, waarom die eigenlijk is opgesteld en welke waarde of waarden ermee gemoeid
zijn. In de adolescentiefase kunnen leerlingen zich in alle drie deze fases van moreelontwikkeling
bevinden.
2.2.3 Bevorderende en belemmerende factoren bij het leren argumenteren
Er zijn boeken volgeschreven over bevorderende en belemmerende factoren bij het leren; over
kundige leraren en over een krachtige leeromgeving. Als eerst heb ik gekeken naar welke theorie me
kan helpen bij vakdidactiek en niet bij pedagogiek (het is namelijk een vakdidactisch onderzoek). Bij
die indeling van literatuur viel dus al een heleboel theorie over leren af. Daarna heb ik alle theorie
over vakdidactiek laten vallen die ik vanzelfsprekend vind na vier stages, bijvoorbeeld theorie over
hoe je een lesvoorbereidingsformulier maakt of een les opbouwt. Deze theorieën pas ik automatisch
toe bij het maken van lessen en heeft dus niets te zoeken in mijn actieonderzoek naar welke
verbeteracties gunstig zouden zijn om het argumenteren te verbeteren. Omdat de tijd voor
verbeteracties (en dus de lessenserie over argumenteren) vrij kort is, en de stof die ik wil behandelen
vrij specifiek, heb ik tenslotte gekeken naar algemene theorieën om het leren te optimaliseren. Ik
kwam toen uit op een aantal voorwaarden voor effectief leren en heb daar zelf nog theorie over
motiveren aan toegevoegd. De reden dat ik theorie over motiveren heb toegevoegd is dat ik merk
dat de motivatie van de mbo-leerlingen in mijn klassen erg laag ligt. Zonder motivatie wordt er ook
niet effectief geleerd, dus voor mijn specifieke doelgroep was deze toevoeging van theorie (wat mij
betreft) noodzakelijk. Wanneer deze verbeteracties bij andere klassen uitgevoerd zouden worden
(die wel of meer gemotiveerd zijn) is een extra zetje voor motivatie natuurlijk ook nooit weg. Met
deze redenen voor literatuurkeuze ben ik uitgekomen op de piramide van Maslov, effectieve
lesmethoden door Geerts en Van Kralingen (2012) en de uitkomst van een eigen literatuuronderzoek
(uitgevoerd op Fontys Lerarenopleiding Tilburg) naar hoe leerlingen meer gemotiveerd kunnen
worden om te leren.
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Piramide van Maslov
De hiërarchie van menselijke behoeften is in kaart gebracht door Abraham Maslow. Maslow stelt dat
eerst een lagere behoefte moet worden verwezenlijkt, voordat een hogere behoefte verschijnt. De
behoeftepiramide met de behoeftes op de juiste volgorde zijn zichtbaar gemaakt
in het diagram hieronder. Geerts en Van Kralingen (2012) passen deze theorie toe op de
onderwijssituatie. De lichamelijke behoeften uiten zich dan in het genoeg
eten en drinken van de leerlingen en voldoende frisse lucht en aangename
temperatuur in de lokalen. De behoefte aan veiligheid en zekerheid wil
in het onderwijs zeggen dat dat de leerlingen de regels kennen maar
zich ook verzekerd weten van een prettige sfeer op
school. In de behoefte aan sociaal contact wordt
voorzien wanneer de leerlingen op school ergens bij
horen en de school samenwerking stimuleert
binnen en buiten de school. De behoefte in
waardering en erkenning wil zeggen dat
leerlingen worden erkend in wie zij zijn door leraren die niet
alleen naar leerprestaties kijken. In al deze behoeften moet dus worden voorzien wil de leerling
tot de hoogste behoefte komen, het doel van onderwijs: zelfontplooiing. De leerlingen komen
onafhankelijk tot ontplooiing. Leraren stimuleren talentontwikkeling en geven de leerlingen de
ruimte om interesses te volgen. Over het algemeen is dit een theorie voor pedagogiek en niet voor
vakdidactiek. De vakdidactische kant van dit verhaal zit vooral in de bovenste twee lagen. Aan de
behoefte van de leerlingen om erkend te worden in wie zij zijn, kan in lesvoorbereidingen voldaan
worden door bijvoorbeeld leerlingen keuzemogelijkheden in opdrachten te geven over hun eigen
interesses, meningen en persoonlijke leven. In het leren van argumenteren zou dit terug kunnen
komen in het zelf mogen kiezen van een standpunt; en dat dit standpunt geaccepteerd wordt (zowel
door leraren als door leerlingen). Aan de onderste drie behoeften moet voldaan worden wil de
leerling een mening durven geven en deze beargumenteren. Om tot de hoogste behoefte,
zelfontplooiing, te komen, moet de leerling zich erkend voelen in deze mening en argumentatie.
Effectieve lesmethoden door Geerts en Van Kralingen (2012)
Volgens Geerts en Van Kralingen is de individuele uitleg de meest effectieve werkvorm. Deze
werkvorm voldoet namelijk aan alle zes kenmerken voor effectief leren.
1. Leerstof wordt op het juiste niveau aangeboden: bij te ingewikkelde leerstof zal de leerling
verdrinken in de complexiteit van de aangeboden leerstof. Bij leerstof van een voor de
leerling te laag niveau wordt de leerling niet uitgedaagd en verliest hij zijn motivatie.
2. De leerling kan het nut van de leerstof ervaren: leerlingen vragen zich vaak af waarom ze iets
moeten leren. De leerling raakt gemotiveerd wanneer hij begrijpt wat het nut is van hetgeen
hij moet leren. Bij klassikaal lesgeven kan de docent een aantal gerichte vragen stellen die de
leerling aanzet om zelf na te denken over het nut van de leerstof. Pas op het moment dat de
leerling uitspreekt wat hij met de leerstof kan, heeft hij zelf een goede koppeling naar de
eigen dagelijkse praktijk gemaakt. Aan de leerdoelen van het argumenteren is aan het einde
van deze paragraaf een apart kopje geschonken.
3. De leerling wordt individueel aanspreekbaar gemaakt: door de leerling aanspreekbaar te
maken, dwingt de docent als het ware de leerling om mee te denken en mee te doen. Zo
blijft ook de aandacht (een fundamentele voorwaarde voor een adequate verwerking van de
leerstof) gewaarborgd.
4. De docent doorgrondt de structuur en de denkstappen van de leerstof: de docent moet voor
zichzelf helder hebben wat de structuur van de leerstof is en welke denkstappen er nodig
zijn om de materie te doorgronden. Hij kan daar dan op anticiperen: hij is de leerling een
stap voor en kan denkfouten voorkomen of snel corrigeren, en hij kan de juiste
deelhandelingen aanbieden.
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5. Het leren en denken van de leerling is zichtbaar: wanneer het leerproces van de leerling
zichtbaar gemaakt wordt, kunnen denkfouten tijdig onderschept worden.
6. Verkeerde voorkennis wordt tijdig ontdekt: het kan zijn dat een leerling over verkeerde
voorkennis beschikt, deze misconcepten belemmeren de correcte beheersing van de
leerstof. In een klassikale les is dit bijna niet mogelijk, individuele gesprekken of feedback is
dus noodzakelijk.
Uitkomsten eigen onderzoek naar motivatie
Voor een eigen ontworpen lessenreeks (naar opdracht voor het vak Ontwerpen van Onderwijs op
Fontys Lerarenopleiding Tilburg) heb ik een literatuurstudie gedaan naar hoe leerlingen gemotiveerd
kunnen worden voor een bepaald onderwerp of lessenserie. De uitkomsten zet ik hier kort uiteen.
Schuit en Sleegers deden in 2011 onderzoek naar de rol van leraren in het motiveren van de leerling.
Ze presenteerden in ‘RdMC-rapport 27’ een aantal manieren om in een lesontwerp rekening hiermee
te houden. De docent zou moeten kiezen voor differentiatie. Schuit en Sleegers (2011) vinden dat de
instructie dynamisch op de leerbehoeften en leervermogens van de leerlingen afgestemd moet
worden. Ook moet de docent zich voortdurend bewust zijn van het risico van negatieve etikettering.
Een tweede aanpak die Schuit en Sleegers (2011) noemen is kiezen voor verbinding met de
leefwereld van leerlingen. Verdiep je in de leefwereld van je leerlingen. Sluit, waar dat mogelijk en
verantwoord is, actief aan bij de leefwereld van je leerlingen in de keuze van onderwerpen,
opdrachten en methodieken.
Een derde aanpak die Schuit en Sleegers (2011) noemen is kiezen voor coöperatief leren.
Samenwerkend leren moet volgens Johnson en Johnson (1999) voldoen aan vijf kenmerken:
- Positieve wederzijdse afhankelijkheid, de leerlingen hebben elkaar nodig om een opdracht te
kunnen volbrengen.
- Individuele aanspreekbaarheid, elke leerling is op elk moment verantwoordelijk voor en
aanspreekbaar op zijn aandeel in de samenwerking.
- Directe interactie, leerlingen hebben regelmatig contact met elkaar om over de opdracht te
overleggen.
- Aandacht voor sociale vaardigheden, de leerlingen en de docent besteden aandacht aan de
vaardigheden die nodig zijn om prettig en efficiënt samen te werken.
- Aandacht voor groepsprocessen, de docent en de leerlingen hebben oog voor de dynamiek
van de groep.
Een veelgebruikte indeling van de factoren die een rol spelen bij motivatie in de klas en veranderbaar
zijn, vormt TARGET (Pintrich en Schunk, 2002). TARGET omschrijft dat met taak, autoriteit, erkenning
(recognition), groeperingsvormen, evaluatie en tijd, de leerling gemotiveerd kan worden.
De taak gaat om het ontwerp van de leeractiviteiten en opdrachten: er moet verscheidenheid en
diversiteit in de taken zitten, leerlingen moeten een persoonlijke relevantie en betekenis in de
inhoud zien, de taak moet uitdagend zijn en leerlingen moeten in hun eigen tempo aan de taak
kunnen werken.
Autoriteit kan de motivatie van de leerlingen verhogen, wanneer ze zelf enige mate van leiderschap
op zich kunnen nemen: eigen verantwoordelijkheid, keuzemogelijkheden en controle over de
klassensetting hebben zal de motivatie vergroten.
Bij erkenning gaat het om formele en informele beloningen en complimenten voor inzet, voortgang
en prestaties. Het is belangrijk om te vergelijken met eerder werk van de leerling en niet met andere
leerlingen. Wanneer feedback individueel wordt gegeven en niet iedereen de feedback kan horen,
zal de motivatie ook hoger zijn: de leerlingen die relatief lager presteren krijgen dan niet telkens te
horen dat de anderen beter scoren.
Vooral voor leerlingen die laag presteren kan werken in kleine heterogene groepjes, naast een
invloed op de leerprestaties, de motivatie beïnvloeden. Deze leerlingen krijgen vaker positieve
feedback dan voorheen, maar ook meer verantwoordelijkheid over hun leren. De leerlingen moeten
daarom ook beloond worden voor hun individuele inspanning voor het groepswerk.
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Evaluatie naar de leerling toe in plaats van publiekelijke feedback zorgt voor meer motivatie. In de
feedback is het belangrijk om te melden dat fouten maken een deel van het leerproces is en dat met
inspanning veel bereikt kan worden. Ook een diversiteit aan evaluatie-instrumenten kan een
gunstige invloed hebben op de motivatie. Elke leerling moet de mogelijkheid hebben om
competenties en verbeteringen te tonen. Zelfevaluatie en -beloning kunnen hier, door de drang naar
enige autonomie, ook een belangrijke rol spelen.
De hoeveelheid werk, de snelheid van de instructie en de tijd waarin men werk moet afronden, moet
haalbaar zijn voor de leerlingen. Ook hierbij moet rekening gehouden worden met individuele
verschillen en een eigen keuze van de leerlingen bevordert ook hier de motivatie.
Bij deze TARGET-indeling overlappen bepaalde delen elkaar. Het punt van autonomie en de keuze
daarbij zijn vooral belangrijk in de adolescentie.
Leerdoelen van argumenteren
Het allereerste doel van argumenteren is de ander overtuigen: dat is natuurlijk overal handig, want
iedereen vindt vooral dat hijzelf gelijk heeft. Daarbij zit argumenteren eigenlijk al in onze cultuur
ingebakken en we hebben het nodig om een echte Nederlandse burger te worden. Beroemd en
berucht is het Nederlandse poldermodel. Het poldermodel is een manier van besluiten nemen
waarbij alle partijen bij een discussie worden betrokken en er samen een compromis gesloten wordt.
In de Nederlandse cultuur is het gebruikelijk dat iedereen mag meediscussiëren en dat men
beslissingen neemt op basis van argumenten (Heerink & Rijnbout, 2011). Hier is het vrij normaal dat
werknemers tegen hun baas ingaan op de werkvloer. Van burgers op inspraakavonden wordt
verwacht dat ze hun mening geven over lokale politieke zaken. Zelfs aan de eettafel mag iedereen
mee beslissen waarheen dit jaar de vakantie gaat. Van de Nederlander wordt verwacht dat hij niet
alleen een mening geeft, maar dat hij deze ook kan onderbouwen. Dit geldt niet alleen op politiek
vlak: van de burger wordt ook verwacht dat hij kritisch consument is.
Ook in het bedrijfsleven, en dus voor de toekomst van de meerderheid van de leerlingen in de
onderzoeksgroep, speelt argumenteren een grote rol. Bedrijven verwachten in toenemende mate
dat hun werknemers initiatiefrijk zijn en een actieve inbreng hebben in alle bedrijfsprocessen (Braas
& Van der Geest, 2006). Daar hoort een behoorlijke dosis argumentatievaardigheid bij. Er geldt een
stilzwijgende afspraak dat we proberen meningsverschillen langs verbale weg op te lossen en niet
door de andere partij te dwingen, te bedreigen of fysiek uit te schakelen.
De vorige leerdoelen waren vooral leerdoelen op zeer lange termijn; wanneer de leerling goed kan
argumenteren kan deze een volwaardig burger en medewerker zijn. Leerdoelen op iets kortere
termijn zijn leerdoelen die gesteld zijn in het kwalificatiedossier Loopbaan en burgerschap; en nog
specifieker: leerdoelen die gesteld zijn in het kwalificatiedossier ICT- en Mediabeheer (de opleiding
waaraan de leerlingen in de onderzoeksgroep studeren).
Beter kunnen argumenteren draagt bij aan een aantal competenties waar de leerlingen uit de
onderzoeksgroep aan moeten voldoen. Competenties in het kwalificatiedossier Loopbaan en
burgerschap:
- de student leert omgaan met waardendilemma’s
- om adequaat te kunnen functioneren in de sociale omgeving is het nodig dat de student de
aspecten van breed geaccepteerde sociale omgangsvormen kent en deze kan toepassen in
verschillende situaties
Ook het kwalificatiedossier voor de opleiding ICT- en Mediabeheer noemt een aantal competenties
waarbij goed kunnen argumenteren van belang is:
- samenwerken en overleggen
- formuleren en rapporteren
- overtuigen en beïnvloeden
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2.2.4 Het aanleren van een vaardigheid
Een vaardigheid leren is lastiger dan een vak. Veel vaardigheden zijn vakoverstijgend, tussen
leerlingen zijn grote verschillen in beheersing van de vaardigheden en de beheersing van
vaardigheden is nooit af (Fontys Lerarenopleiding Tilburg). Bij de vaardigheid argumenteren komen
een aantal deelvaardigheden aan bod: een standpunt kunnen formuleren, argumenten afwegen en
ordenen en argumenten kunnen onderbouwen. Om de argumenten af te kunnen wegen en ordenen
moet de leerling verschillende redeneringen kunnen herkennen en beoordelen. Om een redenering
of argumentatie te beoordelen moet de leerling ook weten wat een foutieve redenering of argument
is.
De reader Vaardighedenonderwijs van Fontys Lerarenopleiding Tilburg (2012) geeft een cirkelmodel
voor het aanleren van een vaardigheid.
Het model laat een cyclisch proces zien: bij iedere fase kan in het proces gestapt worden. De aanpak
hangt af van de type vaardigheid, leerstijl, situatie en voorkeur van de docent. De docent denkt bij
iedere fase na over een geschikte werkvorm. Belangrijk is om de vaardigheid te reduceren in
deelvaardigheden.
Bij het aanleren van een vaardigheid zijn de
lessen eerst docentgestuurd: de docent als
instructeur en model. Vervolgens is er
gedeelde sturing: de docent als activator en
opdrachtgever. Het proces eindigt
leerlinggestuurd: de docent als monitor.
In dit proces kunnen we de volgende zes
fasen onderscheiden (ook in het cirkelmodel
te vinden):
1. Motiveren
De leerlingen weten wanneer ze
deze vaardigheid in (moeten) zetten,
de docent toont het eindresultaat of
de leerlingen ervaren het
eindresultaat en de leerlingen
kennen het perspectief of de
voordelen van deze vaardigheid op
korte of lange termijn.
2. Instrueren en voordoen
De docent geeft aan wat de vaardigheid inhoudt, geeft stap voor stap (of per aandachtspunt)
aan hoe de vaardigheid is opgebouwd, doet alle stappen hardop voor en laat leerlingen
meedenken en meedoen. Ook de foute of negatieve afwegingen en handelingen worden
getoond.
3. Begeleidend inoefenen
De leerlingen oefenen stapsgewijs in een begeleide situatie. De docent loopt langs en vraagt
wat de leerling bij elke stap heeft gedaan en waarom. Regelmatig wordt de oefening
stilgelegd voor bespreking en de vaardigheid wordt na de oefening nabesproken.
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4. Toepassen/oefenen
De docentsturing neemt af, de uitvoering is zelfstandig of samenwerkend. De docent geeft
regelmatig feedback.
5. Werken aan transfer
De docent maakt de vaardigheid wendbaar: er wordt regelmatig in de les en bij andere
vakken geoefend en de vaardigheid wordt toegepast in dagelijkse situaties.
6. Evalueren
De betekenis van de vaardigheid wordt geëvalueerd en de vaardigheid wordt beoordeeld.
De docent denkt bij iedere fase na over de leerstof, de docentactiviteiten en leerling activiteiten
(mate van sturing), hulpmiddelen en tijd.
2.2.5 Wat zijn geschikte werkvormen om te leren argumenteren?
Er zijn ontzettend veel verschillende werkvormen. Ik heb een aantal werkvormen weggezet die
geschikt zijn voor het niveau van de onderzoeksgroep en die geschikt zijn om deze vaardigheid aan te
leren. Voor verantwoording van deze keuze van werkvormen is bij elke werkvorm een
terugkoppeling naar de literatuur uit paragraaf 2.2.3 gemaakt.
Klassikale werkvormen
 Denken, delen, uitwisselen (Geerts en Van Kralingen, 2012)
De docent stelt een vraag aan de klas. De leerling denkt eerst zelf na over een antwoord
(denken). Daarna bespreken de leerlingen in tweetallen hun beide antwoorden (delen). De
docent vraag willekeurig iemand naar een antwoord (uitwisselen). Dit kan ook in de vorm
‘check-in-duo’s’. Deze werkvorm heb ik gekozen op basis van de volgende eigenschappen van
deze werkvorm: eigen verantwoordelijkheid voor de leerling (voorwaarde voor effectief
leren volgens Geerts en Van Kralingen (2012)), samenwerkend leren (zorgt voor motivatie
om te leren volgens Schuit en Sleegers (2011)) en leerlingen die laag presteren en hun
antwoorden niet graag ten aanzien van de hele klas geven kunnen hun antwoord eerst
controleren met een medeleerling (zorgt voor motivatie om te leren volgens Pintrich en
Schunk (2007)).
Werkvormen voor groepjes of tweetallen
 Ronde Tafel discussie (Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2012)
De docent formuleert vooraf de vraag die de groep krijgt. Het moet een vraag zijn waarbij
van iedereen verwacht kan worden dat hij bijdrage heeft en er vanuit verschillende
invalshoeken bijdrage geleverd wordt. Als dat wenselijk is kan voor de vraag eerst individuele
denktijd gegeven worden. De leerlingen geven om beurten (structuur vooraf bepaald) hun
ideeën. Wanneer iedereen zijn ideeën heeft gegeven worden deze besproken. Daarna start
de tweede ronde (de structuur kan in het verloop van de tweede ronde vervallen). Deze
werkvorm heb ik gekozen op basis van de volgende eigenschappen van deze werkvorm:
eigen verantwoordelijkheid voor de leerling en de leerling wordt individueel aanspreekbaar
gemaakt (voorwaarden voor effectief leren volgens Geerts en Van Kralingen (2012)),
samenwerkend leren (zorgt voor motivatie om te leren volgens Schuit en Sleegers (2011)) en
de leerling heeft controle over het verloop en inhoud van de opdracht (zorgt voor motivatie
om te leren volgens Pintrich en Schunk (2007)).
 Rond schrijven (Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2012)
Deze werkvorm is vergelijkbaar met de ronde tafel discussie, alleen schriftelijk. Hierdoor
wordt de individuele aanspreekbaarheid heel goed vormgegeven. De leerlingen reageren op
elkaars standpunten. De docent formuleert vooraf de stelling. Elke leerling schrijft een
21

argument onder de stelling. De leerlingen kunnen afspreken om bijvoorbeeld allemaal met
een andere kleur te schrijven zodat de bijdragen traceerbaar zijn. Het blaadje met de stelling
wordt doorgegeven totdat alle leerlingen in de groep hun reactie hebben genoteerd. In een
groepje van vier zou je ook vier stellingen in het begin kunnen geven. Ook zou je een extra
opdracht aan het type of soort argumentatie kunnen hangen. Deze werkvorm heb ik gekozen
op basis van de volgende eigenschappen van deze werkvorm: de leerling wordt individueel
aanspreekbaar gemaakt (voorwaarde voor effectief leren volgens Geerts en Van Kralingen
(2012)), samenwerkend leren (zorgt voormotivatie om te leren volgens Schuit en Sleegers
(2011)) en de leerling heeft controle over het verloop en inhoud van de opdracht (zorgt voor
motivatie om te leren volgens Pintrich en Schunk (2007)).
Concrete opdrachten die ik kan gebruiken bij het verbeteren van argumenteren:
 Herkennen van standpunt en argument (Jongenelen, 2010)
Om zelf goed te kunnen argumenteren is het van belang standpunten en argumenten te
kunnen herkennen. De leerlingen krijgen een aantal zinnen die bestaan uit een standpunt
met één argument. De leerlingen schrijven op wat het standpunt van de schrijver is en welk
argument daarbij hoort.
 Herkennen van nevenschikkende en onderschikkende argumentatie (Jongenelen, 2010)
Om zelf nevenschikkende en onderschikkende argumentatie te kunnen geven, moeten de
leerlingen deze ook kunnen herkennen. De leerlingen krijgen een aantal argumentaties en
moeten kiezen of het gaat om nevenschikkende of onderschikkende argumentatie.
Leerlingen leggen ook uit waarom ze voor dit antwoord hebben gekozen.
 Herkennen van typen argumenten (Jongenelen, 2010)
Om zelf verschillende typen argumenten te kunnen geven, moeten de leerlingen weten wat
de verschillende argumentatietypen inhouden en deze kunnen herkennen. De leerlingen
krijgen een aantal argumentaties en een lijstje van typen argumenten waar ze uit kunnen
kiezen. Leerlingen geven per argumentatie aan welk type argument er gebruikt is om het
standpunt te ondersteunen.
 Herkennen van drogredenen (Jongenelen, 2010)
Om te voorkomen dat leerlingen drogredenen gebruiken in hun argumentatie, moeten
leerlingen weten wat drogredenen inhouden en deze kunnen herkennen. De leerlingen
krijgen een aantal argumentaties en een lijstje van drogredenen waar ze uit kunnen kiezen.
Leerlingen geven per argumentatie aan welk type drogreden er gebruikt is om het standpunt
te ondersteunen. Wanneer leerlingen zowel de argumentatietypen als de drogredenen
kennen zouden deze ook gecombineerd kunnen worden in één opdracht.
 Analyse en beoordeling van argumenten (Jongenelen, 2010)
Nadat leerlingen theorie hebben gekregen over argumentatie, is de volgende stap om
argumentaties te analyseren en beoordelen. Dit heeft het meeste resultaat met een
structurele aanpak. Voor een goede analyse van een (subjectieve) tekst onderneemt de
leerling het volgende stappenplan:
1. Wat is het standpunt?
2. Hoeveel argumenten worden er genoemd?
3. Vat ieder argument kort samen
4. Ga per argument na tot welk type het behoort.
5. Ga per argument na of je het ermee eens bent.
6. Wat is je eindoordeel over het standpunt?
Dit stappenplan kan ook in een schema gezet worden. Voor een betoog met drie argumenten
ziet het schema er zo uit:
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Standpunt
Argument 1

Type

Eens/Oneens

Argument 2

Type

Eens/Oneens

Argument 3

Type

Eens/Oneens
Eindoordeel: gegrond/ongegrond

Het stappenplan van Jongenelen omvat in zijn boek ook de stap ‘type standpunt’. Deze stap
heb ik bewust uit deze werkvorm gehaald omdat ik deze manier van
argumenten/standpunten indelen ook niet heb opgenomen in mijn literatuuronderzoek. Ik
ben van mening dat deze manier van indelen te ingewikkeld is voor de korte tijd dat er is om
de verbeteracties uit te voeren. De andere stappen hebben wat mij betreft meer prioriteit
om beter te leren argumenteren.
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2.3 Hoe argumenteren de leerlingen voor aanvang van
verbeteracties?
2.3.1 Methode van onderzoek
Ik onderzoek hoe ik het argumenteren van mijn leerlingen kan verbeteren. Hiervoor heb ik eerst
gemeten hoe ze argumenteren bij aanvang van het onderzoek (de nulmeting). Daarna hebben de
verbeteracties plaatsgevonden (het actiegedeelte van mijn onderzoek). Tenslotte heb ik weer een
meting uitgevoerd. Bij vergelijking van deze twee metingen kan worden nagegaan of mijn hypothese
klopt. De hypothese die ik heb gesteld is: ‘Mijn leerlingen in klas MBI1B kunnen na deelname aan de
verbeteracties beter argumenteren dan daarvoor’.
Omdat ik meet in welke mate iets aanwezig is, is een kwantitatieve survey het juiste
onderzoeksdesign (Baarda, 2009). Om een kwantitatieve survey uit te voeren heb ik van tevoren een
vragenlijst of observatieschema vastgelegd. Dit schema heb ik gebaseerd op de eisen die ik gesteld
heb aan een goede argumentatie in onderzoeksvraag 2.1. Bij een kwantitatieve survey draait de
uitkomst om getallen. Het gaat er in dit onderzoek niet zozeer om hoe goed de leerlingen kunnen
argumenteren – het getal dat uit de survey zal volgen – maar of dit getal bij de tweede meting
veranderd is ten opzichte van de nulmeting. Het gaat dus niet zozeer om de uitkomst per meting op
zich, maar om de vergelijking van beide uitkomsten.
Dit actieonderzoek gaat over argumenteren bij mbo-leerlingen. Ik kan natuurlijk niet bij alle mboleerlingen dit onderzoek en de verbeteracties uitvoeren. Ik heb daarom een steekproef uitgevoerd.
Op mijn stageschool geef ik les aan vijf klassen (niveau 3 en 4). Ik heb de nulmeting, verbeteracties
en eindmeting in alle vijf klassen uitgevoerd, maar ik neem van maar één klas de metingen op in mijn
onderzoek. Volgens Baarda (2009) is het belangrijk dat deze steekproef representatief is. Echter is
het moeilijk deze steekproef representatief te houden voor het hele mbo. De leerlingen van ROC
Tilburg verschillen weer met leerlingen van andere instellingen, de leerlingen van niveau 3 verschillen
weer met andere niveaus en de ICT-leerlingen verschillen weer met leerlingen van andere
opleidingen. Daarbij zou je nog de vraag kunnen stellen welke samenstelling dan precies
representatief is voor het mbo.
Ik heb daarom gekozen voor de resultaten van één van mijn eigen klassen in beeld te brengen en de
criteria voor een juiste argumentatie algemeen te houden. Deze criteria voor een juiste argumentatie
kunnen namelijk op alle mbo’s worden gebruikt. Zoals al eerder is vermeld gaat het niet om het
niveau van argumenteren, maar om het verschil van het niveau in argumenteren tussen de
nulmeting en de eindmeting. Omdat de criteria voor een juiste argumentatie algemeen zijn voor het
mbo, zou met uitvoeren van dit actieonderzoek onder alle mbo-leerlingen een verandering zichtbaar
moeten zijn. Mijn steekproef is dus niet zuiver representatief, maar wel representatief genoeg om
een zichtbare verandering in argumenteren aan te tonen onder mbo-leerlingen in het algemeen.
2.3.1.1 Operationalisatie
In de eerste onderzoeksvraag (hoofdstuk 2.1) heb ik vooronderzoek gedaan naar argumentatie. Heel
hoofdstuk 2.1 is eigenlijk al een operationalisatie van het begrip argumenteren. Op de volgende
pagina staat deze operationalisatie schematisch weergegeven in dimensies, subdimensies en
indicatoren. Ik heb het argumenteren van de leerlingen gemeten met deze indicatoren.
Gezien ik gedrag van leerlingen meet is een observatie de beste onderzoeksvorm om te meten. Ik
heb door mijn literatuuronderzoek in paragraaf 2.1 een duidelijk beeld gekregen van de
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OPERATIONALISATIESCHEMA
Begrip
Argumenteren –
definitie begrip: een
bouwwerk van
redenen die
ondersteunen dat
iemand gelijk heeft
met zijn of haar
mening of stelling

Dimensies
Ondersteuningsrelatie

Subdimensies
Standpunt

Indicatoren
Leerling neemt standpunt in en
ondersteunt dit in juiste
ondersteuningsrelatie met
argumenten

Structuur

Enkelvoudige en
meervoudige
argumentatie

De leerling geeft meervoudige
argumentatie

Nevenschikkende en
onderschikkende
argumentatie

De leerling maakt gebruik van
nevenschikkende argumentatie
De leerling maakt gebruik van
onderschikkende argumentatie

Typen

Deugdelijkheid

Feiten / meningen als
argument

De leerling geeft een feitelijk
argument

Oorzaak en gevolg,
voordelen en nadelen,
autoriteit, voorbeeld,
vergelijking en regels

De leerling gebruikt verschillende van
deze typen argumenten

Weerlegging van
tegenargumenten

De leerling weerlegt
tegenargumenten

Ethos, pathos, logos

De leerling gebruikt argumenten in
zowel pathos, als ethos, als logos

Geen drogredenen

De leerling maakt geen gebruik van
de volgende typen drogredenen:
foutieve oorzaak-gevolg, valse
autoriteit, overhaaste generalisatie,
foutieve vergelijking, ontduiken van
de bewijslast, cirkelredenering,
persoonlijke aanval, vals dilemma,
populistisch argument, beroep op
barmhartigheid

Niet tegenstrijdig

De argumenten zijn niet tegenstrijdig
met elkaar

Aanvaardbaar

De argumenten zijn aanvaardbaar
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argumentatievaardigheid en heb daarom een gestructureerde observatie gehouden. Deze vond niet
verhuld plaats. Ik vind het namelijk belangrijk dat de leerlingen weten dat ze onderzoeksgroep zijn in
mijn actieonderzoek. Dit zou misschien invloed kunnen hebben op de uitkomst van het onderzoek.
De ene leerling zal misschien iets gemotiveerder zijn om het voor mij goed te doen, de andere
leerling zal misschien iets minder gemotiveerd zijn. Ik denk echter dat deze invloed miniem is, omdat
ik altijd flink hamer op dat de leerling voor zichzelf op school zit en niet voor anderen.
Of mijn onderzoek valide is, hangt vooral van de operationalisatie af (Baarda, 2009). Je zou natuurlijk
tegen mijn operationalisatie kunnen inbrengen dat een juiste argumentatie aan veel meer zaken zou
moeten voldoen. Er zijn echter een aantal redenen dat ik juist voor deze operationalisatie heb
gekozen. Ten eerste heb ik bewust voor deze eisen aan een goede argumentatie gekozen. Moeten
voldoen aan meer eisen zou te moeilijk, te veel of te abstract worden voor mijn leerlingen. Ik zou dus
bijvoorbeeld wel de voorwaarde van redenering of argumenteren via het toulmin model kunnen
eisen, maar dit zou te abstract worden voor de leerlingen en uiteindelijk een negatief effect op de
motivatie en het leren hebben: en dus niet per se voor een verbetering zorgen. Een andere reden
voor deze samenstelling van eisen is dat de periode voor verbeteracties bij voorbaat erg kort was. Ik
heb dus indicatoren nodig die in deze korte tijd verbeterd kunnen worden, door deze leerlingen, op
dit niveau. Ten tweede verwacht ik niet dat de leerlingen na mijn verbeteracties foutloos kunnen
argumenteren, ik weet ook niet wat foutloos argumenteren is. Het gaat er om dat er een verbetering
zichtbaar zou moeten zijn. Wanneer het argumenteren van de leerlingen onderzocht wordt op deze
indicatoren, ze vervolgens oefenen met deze indicatoren en vervolgens weer onderzocht worden op
deze indicatoren, zou de argumentatie verbeterd moeten zijn. De indicatoren zijn dus wellicht niet
geheel compleet voor de strengste eisen aan een argumentatie; ze zijn compleet genoeg voor een
juiste argumentatie op dit niveau, en belangrijker: om een verbetering in argumentatie aan te
kunnen tonen.
Met de indicatoren is een observatielijst samengesteld (bijlage 1). De meting volgt dan volgens
eventsampling: het vaststellen of iets gebeurd (Baarda, 2009). Ik stel daarbij ook nog de frequentie
vast: hoe vaak het gebeurt. De observatielijst bestaat dus uit alle indicatoren die in het schema
worden genoemd, waarachter met een puntentelling vastgesteld is of iets voorkomt en, wanneer van
toepassing, hoe vaak. Het totaal behaalde punten zegt uiteindelijk niet iets over hoe goed de leerling
argumenteert. Ik heb namelijk niets onderzocht over niveaus van argumenteren, of welke
deelvaardigheid meer waard is dan de ander. Ik onderzoek dus niet het niveau van argumenteren. Ik
onderzoek in welke mate de leerling argumenteert en koppel hier een getal aan. Deze score is tot
stand gekomen door een waarde te geven aan de eisen voor een goede argumentatie. Die waarde
wordt bepaald door of de indicator voorkomt in de argumentatie van de leerling. Bij enkele eisen
wordt de argumentatie beter (of slechter) naarmate je er meer van gebruikt. Bij deze eisen wordt de
waarde ook nog eens bepaald door hoe vaak de indicator voor komt. Zo ontstaat er een totaalscore
op basis van aan welke eisen voor een goede argumentatie de leerlingen hebben voldaan. Dit getal,
het totaal behaalde aantal punten uit de nulmeting, zegt op zichzelf niets. Voor dit getal is geen norm
of waardering vastgesteld. Het kan echter wel vergeleken worden met het totaal aantal punten dat
bij de eindmeting wordt gehaald. Wanneer bij vergelijking van die totalen een positief verschil is
behaald, is de argumentatie verbeterd.
2.3.1.2 Observatie
Voor een betrouwbare uitkomst van het onderzoek is het belangrijk dat de nul- en eindmeting op
dezelfde manier gedaan worden. Beide metingen voldoen aan de volgende voorwaarden:
- Een keuzemogelijkheid aan standpunten
- De leerling neemt een standpunt in
- De leerling beargumenteert zijn standpunt
- De leerling mag geen bronnen gebruiken
- De leerling maakt de opdracht schriftelijk en individueel
- De leerling krijgt 40 minuten voor de opdracht
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Ik heb ervoor gekozen om de leerlingen een keuzemogelijkheid te geven, omdat ze dan enige
autonomie hebben bij de opdracht, wat voor meer motivatie zal zorgen bij het argumenteren. Ook
zal het argumenteren beter gaan wanneer de leerling kan kiezen tussen standpunten en een
standpunt kiest waar hij meer achter staat dan de andere standpunten. Het standpunt dat de leerling
kiest zal hij het best kunnen verdedigen. Ik heb er ook voor gekozen dat de leerling geen bronnen
mag gebruiken en de opdracht individueel en schriftelijk maakt. Zo kan ik meten welke argumenten
vanuit de leerling zelf komen (in plaats van gekopieerde argumenten van internet of van
klasgenoten).
Van nulmeting tot aan eindmeting werd een lessenserie gevolgd: de verbeteracties. De lessenserie
werd gecombineerd met een lessenserie politiek. De nulmeting wordt dus ook gecombineerd met
het onderwerp politiek. Deze les was een overgang van het ene naar het andere thema (zie voor
presentatiemateriaal van deze les bijlage 3).
De leerlingen zijn het eerste gedeelte van de bucoles bezig geweest met enkele waarden die in
politieke stromingen gebruikt worden. Ze hebben dus enige kennis over deze waarden (gelijkheid,
geloof en naastenliefde, vrijheid) vergaard. De keuzemogelijkheid die ik hier als docent geef is het
kiezen van de voor de leerling belangrijkste waarde en dit standpunt verdedigen met argumenten.
De opdracht wordt eerst klassikaal uitgelegd, maar staat ook nog op het blad dat de leerlingen
krijgen (bijlage 2).
Voor de uitkomst van het onderzoek maakt het niets uit over welk onderwerp het argumenteren
gaat. Er wordt gemeten op basis van objectieve eisen voor argumenteren.
2.3.2 Resultaten van onderzoek
De observatie heeft plaatsgevonden in de bucoles van MBI1B, donderdag 13 maart 2014. Op de
volgende twee pagina’s zijn de resultaten van de nulmeting af te lezen uit het observatieschema.
Wanneer we naar dit schema kijken kunnen we zien dat er zeventien leerlingen uit klas MBI1B mee
hebben gedaan aan de nulmeting. Drie leerlingen uit de klas waren afwezig en hebben dus niet
meegedaan.
In het schema is weergegeven aan welke eisen de leerlingen hebben voldaan. Alle leerlingen hebben
aan de eis ‘Leerling neemt standpunt in en ondersteunt dit in juiste ondersteunings-relatie met
argumenten’ voldaan.
Geen enkele leerling gebruikt het type argument ‘pathos, ethos, logos’ en één leerling weerlegt een
tegenargument. Geen enkele leerling gebruikt tegenstrijdige argumenten.
Bij de andere eisen zijn de resultaten verschillend. Zo variëren ook de totale scores van 0 tot 8.
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Indicator
Leerling neemt standpunt in en ondersteunt dit in
juiste ondersteunings-relatie met argumenten
De leerling geeft meervoudige argumentatie

Norm
1 punt

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 punt

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

De leerling maakt gebruik van nevenschikkende
argumentatie
De leerling maakt gebruik van onderschikkende
argumentatie
De leerling geeft een feitelijk argument

1 punt

1

1

1

0

1

1

0

1

0

0

1

1

1 punt

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1 punt
p. arg.
1 punt
p. arg.

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

2

0

1

2

2

1

0

2

1 punt
p. arg.
1 punt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 punt
p. arg.

-1

-2

-1

0

-1

-1

0

0

0

0

-1

-1

-1 punt
p. arg.
-1 punt
p. arg.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

2

2

2

2

6

2

4

7

4

4

3

5

De leerling gebruikt verschillende typen
argumenten: oorzaak en gevolg, voordelen en
nadelen, autoriteit, voorbeeld, vergelijking, regels
De leerling weerlegt tegenargumenten
De leerling gebruikt argumenten in zowel pathos,
als ethos, als logos
De leerling maakt gebruik van de volgende typen
drogredenen: foutieve oorzaak-gevolg, valse
autoriteit, overhaaste generalisatie, foutieve
vergelijking, ontduiken van de bewijslast,
cirkelredenering, persoonlijke aanval, vals
dilemma, populistisch argument, beroep op
barmhartigheid
De argumenten zijn tegenstrijdig met elkaar
De argumenten zijn niet aanvaardbaar
Totaal:

Indicator
Leerling neemt standpunt in en ondersteunt dit in
juiste ondersteunings-relatie met argumenten
De leerling geeft meervoudige argumentatie

Norm
1 punt

L13

L14

L15

L16

L17

1

1

1

1

1

1 punt

1

1

1

1

1

De leerling maakt gebruik van nevenschikkende
argumentatie
De leerling maakt gebruik van onderschikkende
argumentatie
De leerling geeft een feitelijk argument

1 punt

0

1

1

1

1

1 punt

1

1

0

1

1

1 punt
p. arg.
1 punt
p. arg.

0

0

0

0

0

0

2

0

2

2

1 punt
p. arg.
1 punt

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 punt
p. arg.

0

0

-2

0

0

-1 punt
p. arg.
-1 punt
p. arg.

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

3

8

0

6

6

De leerling gebruikt verschillende van de typen
argumenten: oorzaak en gevolg, voordelen en
nadelen, autoriteit, voorbeeld, vergelijking, regels
De leerling weerlegt tegenargumenten
De leerling gebruikt argumenten in zowel pathos,
als ethos, als logos
De leerling maakt gebruik van de volgende typen
drogredenen: foutieve oorzaak-gevolg, valse
autoriteit, overhaaste generalisatie, foutieve
vergelijking, ontduiken van de bewijslast,
cirkelredenering, persoonlijke aanval, vals
dilemma, populistisch argument, beroep op
barmhartigheid
De argumenten zijn tegenstrijdig met elkaar
De argumenten zijn niet aanvaardbaar
Totaal:

L18

L19

L20

GEEN

GEEN

GEEN

2.3.3 Conclusie nulmeting
Uit deze nulmeting kunnen we een aantal dingen aflezen. Het blijkt dat de leerlingen een standpunt
in kunnen nemen en dit kunnen ondersteunen met een argument. Aan deze eis hebben alle
leerlingen voldaan. Leerlingen vinden het ook makkelijk om geen tegenstrijdige argumenten te
geven. Daarbij moet wel gezegd worden dat de meeste leerlingen niet meer dan twee argumenten
gegeven hebben, en dat de kans dat die argumenten dan tegenstrijdig met elkaar zijn klein is.
Wanneer er meer argumenten voor een standpunt worden gegeven is die kans aanzienlijk groter.
Ook hebben de meeste leerlingen geen moeite met de aanvaardbaarheid van argumenten of met het
geven van meerdere argumenten. Nevenschikkende en onderschikkende argumentatie worden in
verschillende mate gebruikt, zo ook drogredenen.
Waar de leerlingen moeite mee hebben is het geven van veel argumenten (in de typen die hier
beschreven worden). Er worden maximaal twee argumenten gegeven in deze vormen. Uit deze
meting blijkt niet of de leerlingen nog andere kloppende argumenten hebben gegeven. Een enkeling
heeft namelijk wel een argument gegeven dat niet tegenstrijdig, aanvaardbaar en geen drogreden is
(in principe dus een kloppend argument), maar vaak was dit argument een ongegronde mening. Deze
argumenten zijn wel opgenomen bij de eis meervoudige argumentatie omdat het geen fout
argument is, maar verder niet in de operationalisatie omdat het geen sterk argument is. Ik kan er dus
weinig mee in het meten van verbetering van argumentatie. Ik ging er bij de operationalisatie niet
van uit dat de leerlingen nog andere sterke typen argumenten zouden gebruiken. Dit was ook niet
het geval, dus dit bevestigt het vermoeden dat ik had bij het maken van de operationalisering en
verklaart waarom deze typen argumenten de enige zijn die meetellen.
De leerlingen hebben ook moeite met het geven van feitelijke argumenten, er wordt slechts twee
keer een feitelijk argument gegeven. De leerlingen geven ook geen weerlegging van
tegenargumenten. Dat de leerlingen aan de zojuist besproken eisen niet voldoen wil niet per se
zeggen dat ze bijvoorbeeld geen feitelijk argument of weerlegging van een tegenargument kunnen
verzinnen. Het kan best zo zijn dat ze er helemaal niet bij nagedacht hebben dat dit bij een goede
argumentatie zou kunnen horen. Het is dus niet alleen van belang dat de leerling leert hoe aan elke
eis te voldoen, maar ook dát er aan deze eisen moet worden voldaan om een goede argumentatie te
schrijven.
We kunnen ook nog een totaalgetal aflezen uit het schema. Het getal van de totaalscore per leerling
zegt in principe niets. Het geeft aan in welke mate de leerlingen hebben voldaan aan de eisen voor
argumentatie. Er zit ook geen norm vast aan dit getal, want er is geen maximum score mogelijk.
Wanneer de leerling namelijk twintig goede argumenten gebruikt, kan deze daar minstens twintig
punten voor verdienen. Wat hebben we dan aan dit getal? Dit getal wordt vergeleken met de
totaalscore van de eindmeting. Deze eindmeting heeft op dezelfde manier en met dezelfde eisen
plaatsgevonden. Bij vergelijking van deze twee totaalscores kunnen we pas iets zeggen over het
verbeteren van het argumenteren bij de leerlingen. We kunnen dit getal nu wel al gebruiken om de
mate van argumenteren van de ene leerling met de andere leerling te vergelijken en zo te zien welke
leerlingen meer voorkennis hebben dan andere.
2.3.4 Reflectie op methode van onderzoek
Waar ik in het begin van het onderzoek continu tegenaan liep was de hoeveelheid theorie die er
beschikbaar is over argumenteren. Er is ontzettend veel aanbod en ik heb dan ook de nodige boeken
verslonden. Ik merkte naarmate ik meer les gaf aan de leerlingen op de school voor ICT en
Mediatechnologie dat ik wel eens helemaal niets zou kunnen hebben aan veel van de boeken die ik
tot dan toe had verzameld en gelezen. Ik ben rigoureus gaan schrappen in de literatuur, kijkend naar
twee zaken: wat is haalbaar voor deze leerlingen? En wat is haalbaar in de korte tijd die ik heb om
het onderzoek uit te voeren?
Ik merkte dat de leerlingen in mijn klassen moeite hadden met structureel en abstract denken. Ik had
eerder geen les gegeven op het mbo, dus had tijdens het literatuuronderzoek (het begin van het
schooljaar dat ik lesgaf) nog geen enkel idee van wat mbo leerlingen aankunnen. Ik begon steeds
meer te zien dat het overgrote deel van wat ik had gelezen over argumenteren dit denkniveau zou

overschrijden. Ik vond het onderwerp argumenteren zelf ook enorm interessant, dus had meer
boeken gekozen waar ikzelf wat van kon leren, dan dat mijn leerlingen er iets aan hadden (onder
andere over de voorwaarde van redenering, het toulmin model, het verschil tussen feitelijke,
sturende en waarderende standpunten, de psychologische visie op morele ontwikkeling en noem
maar op). Uiteindelijk heeft me dit wel geholpen om juist een beknopte eisenlijst voor een goede
argumentatie samen te stellen. Ik werd gedwongen om te schrappen en zo dus gedwongen om na te
denken wat effectief zou zijn voor het mbo.
Het samenstellen van die eisenlijst vond ik overigens moeilijk: wie ben ik om te bepalen waar een
goede argumentatie voor mbo leerlingen aan moet voldoen? Ik heb uiteindelijk gekozen om een
combinatie te maken van ondersteuningsrelatie, structuur, typen en deugdelijkheid: een compleet
beeld van een argumentatie, maar per onderdeel aangepast op het niveau van mbo. Op dit punt
vond ik het nog jammer dat ik zoveel interessante theorie moest schrappen. Dat ik er echt plezier in
kreeg juist mbo leerlingen dingen te leren kwam pas later bij de verbeteracties. Wel was ik tevreden
over de uiteindelijke eisenlijst voor een goede argumentatie en op welke wijze deze tot stand was
gekomen: een integratie van meerdere bronnen die ik zelf toch ook nog interessant vond en waar de
leerlingen zeker wat op zouden kunnen verbeteren.
Vervolgens ging ik aan de slag met hoe ik mijn leerlingen dit ook daadwerkelijk kon leren. Ook op dit
vlak was er enorm veel theorie beschikbaar. Buiten de literatuur die ik had verzameld had ik
natuurlijk zelf ook vakdidactische kennis opgedaan tijdens mijn opleiding tot docent. Ook hier vond ik
het weer moeilijk om literatuur te schrappen, omdat ik eigenlijk alles wel kon en wilde gebruiken. De
keuze werd weer: wat ga ik gebruiken en waarom? Ik heb bij deze keuze vooral gekeken naar de
onderzoeksgroep. Hoe kan ik juist deze groep argumenteren aanleren? Zo heb ik bijvoorbeeld
gekeken naar welke werkvormen in de literatuur voor het mbo gebruikt worden. Een ander
voorbeeld is dat ik juist bij deze groep theorie over motivatie heb toegevoegd, omdat ik met lesgeven
merkte dat dit ontzettend nodig was. Ook hier heb ik weer een weloverwogen keuze gemaakt, juist
omdat ik zoveel literatuur had verzameld. Ik heb uiteindelijk bij beide onderzoeksvragen minder dan
de helft van de boeken gebruikt die ik had gelezen.
Omdat ik van mezelf al een erg gestructureerde manier van werken heb, was het operationaliseren
niet moeilijk meer. Dit had ik namelijk al gedaan in het antwoord op de vraag ‘Wat is
argumenteren?’. Ik hoefde mijn bevindingen alleen nog in een schema te zetten en de
operationalisatie voor de meting was klaar. Het was mij ook meteen duidelijk hoe ik dit zou gaan
meten, al heb ik de juiste bewoordingen wel moeten zoeken in onderzoeksliteratuur. Op
onderzoeksvlak heb ik vooral geleerd dat als ik logisch nadenk wel kan bedenken hoe een onderzoek
moet worden vormgegeven, maar dat ik in de literatuur moet nagaan of dit plan ook valide is en hoe
het allemaal heet wat ik wil doen. Het was me namelijk meteen duidelijk dat ik een waarde zou
moeten geven aan de eisen om uiteindelijk de verschillen met elkaar te vergelijken. Het enige lastige
daarvan was dat er een totaalgetal uit de nulmeting kwam, waar ik in principe nog niets mee kon. Dit
getal zei hoe goed de leerling kon argumenteren op mijn eisenlijst, maar doordat er geen maximum
aan de score zit zat hier ook geen norm aan vast. Dit maakte het lastig om de conclusie op gegevens
van de nulmeting te schrijven: ik moest niet in een valkuil trappen dit cijfer een waarde te geven. Ik
kon het alleen gebruiken om te vergelijken met andere cijfers.
Buiten die cijfers om vond ik het ook erg lastig om de argumentaties van leerlingen te beoordelen. Ik
ben hier veel langer mee bezig geweest dan ik had verwacht. Hier was veel kennis van argumenteren
voor vereist, gelukkig had ik die bij het literatuuronderzoek opgedaan. Want wat deed ik namelijk
met kloppende, maar zwakke argumenten die niet in het schema voorkwamen? Dit waren niet per se
foute argumenten, maar een erg sterke ondersteuning van het standpunt was het ook niet. Ik heb,
zoals in de conclusie beschreven, er dus voor gekozen om deze argumenten niet op te nemen in het
schema. Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de mate van argumenteren had ik een
vrij zwart wit schema opgesteld, terwijl er ook grijze argumenten werden gegeven. Dit zwart wit
schema is echter ook nodig om goed en duidelijk een meting uit te kunnen voeren. Ondanks mijn
goede voorbereiding waren er toch een aantal zaken waar ik niet aan had gedacht, en waar ik direct
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keuzes over moest maken. Namelijk dat sommige leerlingen wel eens afwezig konden zijn en hun
meting dus bij aanvang van de verbeteracties al niet geldig was.
Zowel in literatuuronderzoek, als de nulmeting heb ik erg veel voorbereiding gedaan en deze steeds
aangepast aan de dingen die ik tegenkwam. Een kenmerkende eigenschap voor werken in het
onderwijs en steeds enkele leermomenten voor mij.
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H. 3 Verbeteracties
In het hoofdstuk Verbeteracties wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag: Hoe kan ik mijn
leerlingen in klas MBI1B beter leren argumenteren?
In paragraaf 3.1 beschrijf ik hoe ik de verbeteracties vorm heb gegeven en waarom. Vervolgens
wordt in paragraaf 3.2 beschreven wat ik voor de uitvoering verwachtte van de verbeteracties. In
paragraaf 3.3 komt aan bod hoe ik het effect van de verbeteracties heb gemeten. Daarna is het de
beurt aan de resultaten van het actieonderzoek (paragraaf 3.4) en wat het effect was van de
verbeteracties (paragraaf 3.5). In deze paragraaf wordt de hypothese ‘Mijn leerlingen in klas MBI1B
kunnen na deelname aan de verbeteracties beter argumenteren dan daarvoor’ bevestigd of
ontkracht. Tenslotte wordt nog een reflectie op de methode van onderzoek beschreven.
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3.1 Hoe heb ik de verbeteracties vormgegeven en waarom?
3.1.1 Lessenserie
Van nulmeting tot aan eindmeting wordt een korte lessenserie gevolgd. De lessenserie wordt
uitgevoerd tijdens de buco-lessen en voor een deel gecombineerd met de lessenserie politiek. De
lessenserie is vormgegeven met de antwoorden op de onderzoeksvragen uit de Verkenning. De
verbeteracties die worden uitgevoerd tijdens de lessen moeten zorgen voor een verbetering in
argumenteren.
3.1.2 De nulmeting
Hoe de nulmeting wordt vormgegeven is al beschreven in hoofdstuk 2, de Verkenning. Tijdens deze
les wil ik de leerlingen al duidelijk maken dat dit het begin is van de lessenserie. Ook deze les is dus
vormgegeven volgens de principes die volgden uit de onderzoeksvraag ‘Hoe leer je (beter)
argumenteren?’. Daarom is deze les ook opgenomen in deze verantwoording van de verbeteracties.
De les beslaat één lesuur.
Tijd (45 minuten)
- Uitleg lessenserie en opdracht (5 minuten)
- Leerlingen werken zelfstandig aan de opdracht (nulmeting) (40 minuten)
Doel van de les
- Leerlingen motiveren voor het onderwerp
- Meten van argumenteren
Docentactiviteit
- Geeft uitleg over lessenserie (en einddoel daarvan)
- Geeft uitleg over portfolio
- Geeft uitleg over de nulmeting
Leerlingactiviteit
- Luistert naar uitleg en stelt eventueel vragen
- Maakt de opdracht voor de nulmeting
Benodigdheden
- Uitleg lessenserie, portfolio en nulmeting op beamer (bijlage 3)
- Opdracht nulmeting geprint x aantal leerlingen (bijlage 2)
Om het leren en denken van de leerlingen zichtbaar te maken (Geerts & Van Kralingen, 2012) laat ik
de leerlingen een portfolio aanleggen tijdens deze lessenserie. De leerlingen wordt verteld dat deze
opdracht een nulmeting is en dat we samen tijdens de lessenserie die volgt gaan proberen hun
resultaten van de eerste meting te verbeteren bij de eindmeting. Differentiatie wordt al in deze
opdracht ingebouwd om de motivatie van de leerlingen te vergroten (Schuit & Sleegers, 2011): in de
instructie wordt duidelijk gemaakt dat de leerlingen tijdens de metingen in hun eigen tempo kunnen
werken. Ze krijgen namelijk een heel lesuur (45 minuten) voor deze opdracht. Wanneer ze klaar zijn
kunnen de leerlingen individueel iets voor een ander vak gaan doen, zodat iedereen de tijd en rust
heeft om deze eerste opdracht te maken. Ook wordt duidelijk gemaakt in de instructie wat er van de
leerling verwacht wordt aan het eind van de lessenserie, zodat de leerling een beeld krijgt van wat
haalbaar is. De docent geeft namelijk aan dat hij rekening houdt met de individuele verschillen
tussen leerlingen en dat het einddoel van de lessenserie een verbetering van argumentatie is en niet
foutloos kunnen argumenteren. De leerling krijgt hierdoor het gevoel dat het leerproces aangepast is
aan zijn eigen leervermogen en heeft het gevoel dat dit doel haalbaar is. Dit zal de motivatie
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vergroten (Pintrich & Schunk, 2007). Zoals eerder vermeld is het geven van een keuzemogelijkheid en
het gevoel van autonomie daarbij belangrijk voor de motivatie van de leerling (Pintrich & Schunk,
2007). In de opdracht voor de nulmeting is niet alleen daarom een keuzemogelijkheid ingebouwd.
Door het geven van een keuzemogelijkheid in standpunten, en wanneer de leerling zich erkend voelt
in dit standpunt wordt voldaan in de behoefte van waardering en erkenning (Geerts & Van Kralingen,
2012). De leerling levert zijn opdracht aan het einde van de les in en krijgt deze bij het begin van
volgende les weer (nagekeken) terug (en deze opdracht in zijn portfolio). De docent laat bij de
individuele feedback merken dat de leerling erkend wordt in dit standpunt. De leerling heeft dan het
gevoel dat hij erkend wordt in wie hij is, door een docent die niet alleen naar leerprestaties kijkt.
Door aan deze behoefte te voldoen kan de leerling komen tot zelfontplooiing.
Met deze individuele feedback kan verkeerde voorkennis ook tijdig ontdekt worden; een van de
voorwaarden voor effectief leren (Geerts & Van Kralingen, 2012). De individuele feedback zorgt ook
voor differentiatie, wat de motivatie verhoogt (Schuit & Sleegers, 2011). Nog een verhoging van
motivatie door individuele (positieve) feedback is dat de leerling zich erkend voelt bij het leren zelf
(Pintrich & Schunk, 2007). Tenslotte wordt de motivatie van de leerling hierdoor ook nog verhoogt
omdat de evaluatie naar de leerling toe is, en de prestatie niet vergeleken wordt met andere
leerlingen. De leerling vergelijkt later in zijn portfolio zijn resultaten met de resultaten van deze
eerste opdracht. De resultaten worden dus vergeleken met eigen resultaten en niet met die van
andere leerlingen. Een andere voorwaarde voor effectief leren is dat de leerstof op het juiste niveau
wordt aangeboden (Geerts & Van Kralingen, 2012). Met deze nulmeting wordt gecheckt over welke
deelvaardigheden van argumenteren de leerlingen al beschikken. Hier kunnen de verbeteracties dan
enigszins op aangepast worden: aan welk onderdeel moet meer of misschien juist minder aandacht
worden besteed dan verwacht?
3.1.3 Theorieles argumenteren I
Tijdens deze les maken de leerlingen kennis met de theorie die er bestaat over argumentatie. Ook
deze les wordt vormgegeven met de theorie die volgt uit de antwoorden op de onderzoeksvragen
‘Wat is argumenteren?’ en ‘Hoe leer je argumenteren?’. De vaardigheid argumenteren wordt
verdeeld in deelvaardigheden. Zoals al eerder vermeld wordt deze lessenserie verweven met de
lessenserie over het onderwerp politiek. De inleveropdrachten voor deze lessenserie zijn dus ook
onderdeel van de inleveropdrachten van het thema politiek (vandaar dat de inleveropdracht de
naam ‘Politiek Opdracht 3‘ heeft. Deze les beslaat twee lesuren.
Tijd (90 minuten)
- Uitleg en doelen van de lessenserie (10 minuten)
Deelvaardigheid: standpunt kunnen formuleren
- Instrueren en voordoen & begeleid inoefenen (10 minuten)
- Toepassen en bespreken (10 minuten)
Deelvaardigheid: argumenten afwegen en ordenen
- Instrueren en voordoen & begeleid inoefenen: structuur van argumenten (10 minuten)
- Toepassen en bespreken: structuur van argumenten (10 minuten)
- Instrueren en voordoen: typen, weerlegging, pathos/ethos/logos (20 minuten)
- Toepassen en bespreken: typen, weerlegging, pathos/ethos/logos (15 minuten)
Beide deelvaardigheden
- Uitleg huiswerkopdracht (Politiek Opdracht 3) (5 minuten)
Doel van de les
- Leerling motiveren voor het onderwerp
- Leerling werkt samen
- Leerling herkent standpunten en argumenten
- Leerling kan een standpunt innemen
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Leerling kan standpunten en argumenten geven in juiste ondersteuningsrelatie
Leerling herkent een feitelijk en meningsargument
Leerling kan zowel een feitelijk als meningsargument geven
Leerling herkent enkelvoudige/meervoudige en nevenschikkende/onderschikkende
argumentatie
Leerling kan meervoudige: nevenschikkende en onderschikkende argumentatie geven
Leerling herkent verschillende typen argumenten (oorzaak en gevolg, voordelen en nadelen,
autoriteit, voorbeeld, vergelijking en regels), weerlegging van tegenargumenten en
argumenten in logos, ethos en pathos
Leerling geeft verschillende typen argumenten (oorzaak en gevolg, voordelen en nadelen,
autoriteit, voorbeeld, vergelijking en regels), weerlegging van tegenargumenten en
argumenten in logos, ethos en pathos
Leerling past de geleerde vaardigheden tegelijk toe

Docentactiviteit
- Geeft de nulmeting-opdracht nagekeken terug
- Geeft uitleg en doelen van de lessenserie, en wat er deze les op de planning staat
- Geeft uitleg en doet voor bij verschillende deelvaardigheden
- Begeleid met oefenen bij verschillende deelvaardigheden
- Is beschikbaar voor vragen wanneer de leerling de stof zelfstandig toepast
- Bespreekt de oefeningen van verschillende deelvaardigheden
- Geeft de huiswerkopdracht
Leerlingactiviteit
- Stopt nagekeken nulmeting-opdracht in portfolio
- Luistert en stelt eventueel vragen
- Geeft antwoord op vragen van de docent
- Doet mee met het klassikaal inoefenen
- Past het geleerde toe in lesopdrachten
- Geeft zijn antwoorden tijdens het bespreken van de opdrachten
- Maakt thuis de huiswerkopdracht (Politiek Opdracht 3)
Benodigdheden
- Theorieles Argumenteren I op beamer (bijlage 4)
- Lesopdracht deelvaardigheid 1 en 2 (bijlage 5)
- Huiswerkopdracht (Politiek Opdracht 3) op elo (Elektronische Leer Omgeving) (bijlage 6)
- Lesvoorbereidingsformulier Theorieles Argumenteren I (bijlage 7)
Bij aanvang van de les wordt de nagekeken opdracht van vorige les teruggegeven aan de leerling. De
leerling stoppen dit in de portfoliomap die ze bij zich hebben. Door deze portfoliomap wordt het
leren en denken van de leerling zichtbaar, volgens Geerts en Van Kralingen een van de voorwaarden
voor effectief leren (2012). De leerling wordt hierdoor ook verantwoordelijk voor zijn eigen
leerproces, wat zorgt voor motivatie om te leren.
Vervolgens legt de docent uit wat de bedoeling is van de hele lessenserie. De leerdoelen voor korte
en lange termijn worden besproken. Hierdoor ervaart de leerling het nut van de lesstof, volgens
Geerts en Van Kralingen (2012) essentieel voor zowel het leerproces als de motivatie daarvoor. Dit
motiveren (waar al mee begonnen is in de les van de nulmeting) is ook meteen de eerste stap in het
stappenplan voor het aanleren van een vaardigheid (Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2012). In dit
begin van de les legt de docent ook uit wat de leerlingen deze les gaan doen. De docent heeft de
structuur en denkstappen van de leerstof doorgrondt en gaat de leerlingen de vaardigheid
argumenteren in deelvaardigheden aanleren. Het doorgronden van de denkstappen is noodzakelijk
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voor een effectieve les (Geerts en Van Kralingen, 2012) en een vaardigheid opsplitsen in
deelvaardigheden is noodzakelijk om een vaardigheid aan te leren (Fontys Lerarenopleiding Tilburg,
2012).
De docent begint met de eerste deelvaardigheid van argumenteren: een standpunt kunnen
formuleren. De docent begint met stap twee van het aanleren van een vaardigheid: instrueren en
voordoen. Hierbij legt de docent uit wat argumenteren is, wat een standpunt is en wat de
ondersteuningsrelatie tussen die twee is. Ook wordt uitgelegd wat het verschil is tussen feiten en
meningen als argumenten en waarom je beter feiten als argumenten kunt gebruiken. Vervolgens
gaat de docent verder met stap 3 van het aanleren van een vaardigheid: begeleid inoefenen. De
docent maakt samen met de leerlingen een argumentatie rondom deze theorie op het bord. Er
worden onderwerpen en voorbeelden vanuit de leefwereld van de leerlingen gebruikt, dit verhoogt
de motivatie voor het leren (Schuit & Sleegers, 2011). Daarna gaan de leerlingen verder met stap 3
van het aanleren van een vaardigheid: toepassen. De leerlingen krijgen een lesopdracht waarin ze
standpunten en argumenteren moeten herkennen en het verschil tussen feitelijke en
meningsargumenten moeten herkennen. Ook moeten ze zelf een standpunt innemen en dit
verdedigen met zowel feitelijke als meningsargumenten. Deze opdracht wordt vormgegeven door de
werkvorm denken, delen, uitwisselen. De leerlingen kijken dus eerst zelfstandig naar de opdracht.
Wanneer ze klaar zijn bespreken ze hun antwoorden in tweetallen. Daarna worden enkele
antwoorden klassikaal besproken. Deze werkvorm is een vorm van samenwerkend leren, waar ook
de individuele aanspreekbaarheid zichtbaar wordt. Samenwerkend leren is volgens Schuit en
Sleegers (2011) goed voor de motivatie. De autonomie die de leerlingen hebben in het zelf kiezen
van een standpunt is ook goed voor de motivatie (Pintrich & Schunk, 2007). Deze opdracht
(onderdeel van lesopdracht deelvaardigheid 1 en 2) wordt opgenomen in het portfolio.
Na de korte bespreking van het toepassen van de deelvaardigheid ‘een standpunt kunnen
formuleren’ zijn de leerlingen toe aan de tweede deelvaardigheid: ‘argumenten afwegen en
ordenen’. Om deze deelvaardigheid aan te leren worden dezelfde stappen doorgelopen als bij de
eerste deelvaardigheid, maar deze deelvaardigheid wordt nog opgesplitst in twee delen. Bij het
instrueren en voordoen legt de docent uit wat enkel- en meervoudige en nevenschikkende en
onderschikkende argumentatie is. De docent geeft vervolgens een opdracht die hij samen met de
leerlingen gedeeltelijk maakt (begeleid inoefenen). Vervolgens maken de leerlingen in duo’s de
opdracht af (toepassen en samenwerkend leren). Aan het einde van de opdracht geven de leerlingen
zelf een standpunt met deze argumentatiestructuren als onderbouwing. De leerlingen kunnen zelf dit
standpunt weer kiezen. Enkele antwoorden van duo’s worden kort besproken. Ook deze opdracht
(onderdeel van lesopdracht deelvaardigheid 1 en 2) wordt opgenomen in het portfolio.
Dezelfde stappen worden weer herhaald voor het tweede deel van de deelvaardigheid ‘argumenten
afwegen en ordenen’. Bij het instrueren en voordoen legt de docent uit welk soorten argumenten
gebruikt worden voor een juiste argumentatie. Hij beschrijft hierbij de typen oorzaak en gevolg,
voordelen en nadelen, autoriteit, voorbeeld, vergelijking en regels, weerlegging van
tegenargumenten en argumenten in pathos, ethos en logos. Ook geeft de docent voorbeelden
hiervan die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. De docent geeft vervolgens een
opdracht die hij samen met de leerlingen gedeeltelijk maakt (begeleid inoefenen). Vervolgens maken
de leerlingen in duo’s de opdracht af (toepassen en samenwerkend leren). Aan het einde van de
opdracht geven de leerlingen zelf een standpunt met deze argumentatietypen als onderbouwing. De
leerlingen kunnen zelf dit standpunt weer kiezen. Enkele antwoorden van duo’s worden kort
besproken. Ook deze opdracht (onderdeel van lesopdracht deelvaardigheid 1 en 2) wordt
opgenomen in het portfolio.
Nu er verschillende stappen van het stappenplan bij de verschillende deelvaardigheden uitgevoerd
zijn, worden de deelvaardigheden die de leerlingen tot nu toe geleerd hebben gecombineerd in één
toepassingsopdracht: de huiswerkopdracht (Politiek Opdracht 3). Het toepassen van de leerstof
wordt nog eens herhaald, maar dit keer individueel. De opdracht bestaat uit het geven van
verschillende soorten argumenten bij gegeven standpunten. Omdat de leerlingen deze opdracht
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individueel en thuis maken, kunnen ze dit in hun eigen tempo doen. Dit zorgt voor differentiatie, wat
weer voor motivatie zorgt (Schuit & Sleegers, 2011). De leerling neemt deze opdracht volgende les
mee. Deze wordt nagekeken tijdens de volgende les en aan het einde van die les weer meegegeven.
Met deze individuele feedback kan verkeerde (voor)kennis tijdig ontdekt worden; een van de
voorwaarden voor effectief leren (Geerts & Van Kralingen, 2012). De individuele feedback zorgt ook
voor differentiatie, wat de motivatie verhoogt (Schuit & Sleegers, 2011). Nog een verhoging van
motivatie door individuele (positieve) feedback is dat de leerling zich erkend voelt bij het leren zelf
(Pintrich & Schunk, 2007). Tenslotte wordt de motivatie van de leerling hierdoor ook nog verhoogt
omdat de evaluatie naar de leerling toe is, en de prestatie niet vergeleken wordt met andere
leerlingen. De nagekeken opdracht bewaart de leerling in zijn portfolio. Zo heeft de leerling zicht op
en verantwoordelijkheid voor zijn leerproces.
3.1.4 Theorieles Argumenteren II
De vorige les hebben de leerlingen kennis gemaakt met de eerste twee deelvaardigheden van
argumenteren. Deze les krijgen de leerlingen de laatste theorie over waar een juiste argumentatie
aan moet voldoen. Deze les is onderdeel van een les over politiek, vandaar een kortere tijd dan
eerdere lessen.
Tijd (30 minuten, onderdeel van een les ‘Politiek’)
- Herhaling van theorie vorige les (15 minuten)
- Nieuwe theorie, laatste deelvaardigheid argumenteren: argumenten onderbouwen;
drogredenen en deugdelijkheid argumenten (10 minuten)
- Uitleg huiswerkopdracht en begeleid inoefenen
Doel van de les
- Leerling kan theorie van vorige les uitleggen
- Leerling kan drogredenen herkennen
- Leerling kan uitleggen wanneer een argument deugdelijk is
- Leerling past de geleerde deelvaardigheid toe
Docentactiviteit
- Kijkt huiswerkopdracht Theorieles Argumenteren I na tijdens het ‘politiekgedeelte’ van de les
- Herhaalt samen met de leerlingen de theorie van vorige les
- Geeft uitleg over de laatste deelvaardigheid van argumenteren: argumenten onderbouwen;
drogredenen en deugdelijkheid argumenten
- Geeft huiswerkopdracht Theorieles Argumenteren II
- Begeleid met oefenen bij de laatste deelvaardigheid
Leerlingacitiviteit
- Levert huiswerkopdracht Theorieles Argumenteren I in
- Luistert en stelt eventueel vragen
- Geeft antwoord op vragen van de docent
- Doet mee met het klassikaal inoefenen
- Maakt thuis de huiswerkopdracht Theorieles Argumenteren II
Benodigdheden
- Theorieles Argumenteren II op beamer (bijlage 8)
- Huiswerkopdracht Theorieles Argumenteren II geprint x aantal leerlingen (bijlage 9)
- Lesvoorbereidingsformulier Theorieles Argumenteren II (bijlage 10)
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Bij aanvang van deze les leveren de leerlingen huiswerkopdracht Theorieles Argumenteren I (Politiek
Opdracht 3) in. De docent kijkt deze opdracht tijdens het ‘politiekgedeelte’ van de les na, zodat de
leerlingen de opdracht aan het einde van de les toe kunnen voegen aan hun portfolio.
Vervolgens herhaalt de docent samen met de leerlingen de theorie van vorige les. Hierbij maakt de
docent de leerlingen individueel aanspreekbaar door beurten te geven en vragen te stellen. Dit is
volgens Geerts en Van Kralingen (2012) essentieel voor effectief leren.
Daarna geeft de docent uitleg over de laatste deelvaardigheid: argumenten onderbouwen. De
leerlingen hebben geleerd wat voorbeelden van goede argumenten zijn, maar krijgen nu ook uitleg
over wat slechte of foute argumenten zijn. Zo kunnen ze hun eigen argumenten onderbouwen. Eerst
zal de docent dit weer instrueren en voordoen met voorbeelden uit de belevingswereld van de
leerlingen. Vervolgens geeft de docent de huiswerkopdracht. De docent en leerlingen maken samen
klassikaal enkele vragen van deze opdracht (begeleid inoefenen). Deze opdracht bestaat uit een
aantal gegeven argumentaties. De leerling moet verschillende typen drogredenen herkennen en
aangeven wat een deugdelijke argumentatie is. Stap 3 van het aanleren van een deelvaardigheid
(toepassen) wordt thuis door de leerlingen gedaan: het maken van de huiswerkopdracht. Omdat de
leerlingen deze opdracht individueel en thuis maken, kunnen ze dit op hun eigen tempo doen. Dit
zorgt voor differentiatie, wat weer voor motivatie zorgt (Schuit & Sleegers, 2011). De leerling neemt
deze opdracht volgende les mee.
3.1.5 Oefenen & Evalueren I
De leerlingen hebben nu alle theorie gehad. Dit lesuur wordt besteedt aan het oefenen en evalueren
van deze vaardigheid. Ook wordt er gewerkt aan transfer van de vaardigheid.
Tijd (90 minuten)
- Uitleg van wat de leerlingen deze les gaan doen en elkaars huiswerkopdracht controleren (15
minuten)
- Werken aan transfer (5 minuten)
- Herhaling: waar moet een goede argumentatie aan voldoen (10 minuten)
- Evaluatie op nulmeting (10 minuten)
- Oefenen: rond schrijven (15 minuten)
- Bespreken: rond schrijven (5 minuten)
- Oefenen (30 minuten)
Doel van de les
- Leerling herhaalt de theorie
- Leerling krijgt beeld van wat hij met de theorie in de praktijk kan (en wordt gemotiveerd)
- Leerling evalueert op nulmeting, geeft aan waar eigen verbeterpunten liggen
- Leerling oefent met toepassen van de theorie
- Leerling werkt samen
Docentactiviteit
- Legt uit wat leerlingen deze les gaan doen en legt huiswerkcontrole-opdracht uit
- Werkt samen met leerlingen aan transfer
- Geeft nog eens een herhaling van eerder geleerde theorie
- Legt evaluatie op nulmeting-opdracht uit
- Legt toepassingsopdracht ‘rond schrijven’ uit
- Bespreekt samen met leerlingen antwoorden uit toepassingsopdracht ‘rond schrijven’
Leerlingacitiviteit
- Luistert en stelt eventueel vragen
- Geeft antwoord op vragen van de docent
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Evalueert op eigen nulmeting en geeft aan waar eigen verbeterpunten liggen
Maakt in groepjes toepassingsopdracht ‘rond schrijven’
Oefent het schrijven van argumenten

Benodigdheden
- Oefenen en Evalueren I op beamer (bijlage 11)
- Lesopdracht evaluatie op nulmeting geprint x aantal leerlingen (bijlage 12)
- Toepassingsopdracht ‘rond schrijven’ geprint x aantal leerlingen (bijlage 13)
- Lesvoorbereidingsformulier Oefenen & Evalueren I (bijlage 14)
Bij aanvang van de les hebben de leerlingen de huiswerkopdracht van vorige les bij zich. De docent
legt uit wat de leerlingen deze les gaan doen. Vervolgens controleren de leerlingen in duo’s eerst
elkaars huiswerkopdracht. Daarna bespreken ze dit samen. Dit is weer een andere manier van
evalueren als de voorgaande lessen. Verschillende manieren van evaluatie draagt volgens Pintrich en
Schunk (2007) bij aan motivatie voor leren. De huiswerkopdracht, nagekeken in duo’s, wordt
toegevoegd aan het portfolio.
Vervolgens werkt de docent samen met leerlingen aan transfer. De leerdoelen van deze lessenserie
op lange termijn worden nog eens herhaald. Tijdens dit gesprek wordt de leerling individueel
aanspreekbaar gemaakt. De docent vraagt of de leerlingen de geleerde vaardigheid al ergens hebben
toegepast of waar de leerlingen deze vaardigheid zouden kunnen toepassen.
Daarna herhaalt de docent samen met de leerlingen klassikaal alle theorie: waar moet een goede
argumentatie aan voldoen? Ook is er ruimte voor vragen vanuit de klas. Hierdoor wordt foute kennis
eruit gefilterd. Hier wordt als het ware stap 2 van het aanleren van een vaardigheid herhaald, maar
nu voor alle theorie tegelijk.
Na deze herhaling van wat een goede argumentatie is, passen de leerlingen deze informatie toe op
hun allereerste opdracht, de nulmeting. De leerling evalueert volgens een schema zijn eigen
nulmeting. De leerling geeft zelf aan waar de verbeterpunten liggen. Ook dit is weer een andere
manier van evalueren, wat volgens Pintrich en Schunk (2007) bijdraagt aan het motiveren van de
leerling. Het leerproces wordt hier zichtbaar gemaakt en de leerling wordt verantwoordelijk gemaakt
voor zijn eigen leerproces. Deze opdracht wordt kort klassikaal besproken.
Tenslotte nog eens stap 3 van het aanleren van een vaardigheid: toepassen van de geleerde theorie.
Ditmaal in de werkvorm ‘rond schrijven’. Elke leerling schrijft een eigen standpunt op en
beargumenteert deze met een argument vanuit de geleerde theorie. De leerling krijgt op het
opdrachtenblad de eisen aan een goede argumentatie er bij. De leerling schrijft achter zijn argument
wat voor argument dit is. Dit blad wordt in een groep van vier of vijf leerlingen doorgegeven. Elke
leerling schrijft hier een ander soort argument onder en schrijft er achter wat voor argument dit is.
Wanneer elk blad weer bij zijn eigenaar is bespreken de leerlingen in het groepje welke argumenten
aan bod zijn gekomen en welke niet. Dit is een vorm van samenwerkend leren, wat volgens Schuit en
Sleegers (2011) bijdraagt aan motivatie en leren. De leerlingen krijgen hier weer de autonomie om te
beslissen over hun eigen standpunt en zo de opdracht zelf vorm te geven. Echter moet de leerling
zich ook inleven in de standpunten van zijn groepsgenoten (omdat hij ook hier een argument voor
moet geven) en ervaart zo de abstractie van het argumenteren.
Nadat de groepjes zelf hebben besproken welke argumenten aan bod zijn gekomen en welke niet,
bespreekt de docent dit nog kort met de klas. Op het bord wordt zichtbaar gemaakt welke
argumenten zijn gebruikt en welke niet. Hierbij worden voorbeelden van deze argumenten gegeven.
De leerling voegt zijn eigen opdracht toe aan zijn portfolio.
In het resterende half uur kunnen de leerlingen zelfstandig aan nog eventuele openstaande
opdrachten werken.
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3.1.6 Oefenen & Evalueren II + eindmeting
Tijdens de laatste twee lesuren van deze lessenserie omtrent argumenteren krijgt de leerling
nogmaals de mogelijkheid om te oefenen en evalueren op zijn eigen leerproces. Tenslotte wordt het
argumenteren nogmaals gemeten, waarbij de meting aan dezelfde voorwaarden moet voldoen als de
eerste meting.
Tijd (90 minuten)
- Uitleg van de les en lesopdracht Reflecteren (5 minuten)
- Lesopdracht Reflecteren (20 minuten)
- Bespreking lesopdracht Reflecteren (5 minuten)
- Ronde tafel discussie: waar moet een goed argument aan voldoen? (10 minuten)
- Bespreking ronde tafel discussie: waar moet een goed argument aan voldoen? (5 minuten)
- Uitleg eindmeting (5 minuten)
- Eindmeting (40 minuten)
Doel van de les
- Leerling reflecteert op zijn eigen leerproces
- Leerling oefent moeilijkste theorie (naar aanleiding reflectie)
- Leerling kan uitleggen waar een goede argumentatie aan moet voldoen
- Meten van argumenteren
Docentactiviteit
- Geeft uitleg van deze les en lesopdracht Reflecteren
- Bespreekt lesopdracht Reflecteren
- Legt ‘ronde tafel discussie’ uit en geeft opdracht
- Bespreekt ronde tafel discussie en maakt de antwoorden zichtbaar op het bord
- Is tijdens beide opdrachten beschikbaar voor vragen
- Legt eindmeting uit
- Is tijdens eindmeting niet beschikbaar voor vragen
Leerlingacitiviteit
- Luistert en stelt eventueel vragen
- Geeft antwoord op vragen van de docent
- Maakt individueel lesopdracht Reflecteren
- Oefent met de voor de leerling moeilijkste theorie
- Bespreekt met de klas lesopdracht Reflecteren
- Doet in groepjes ronde tafel discussie
- Bespreekt de groepsantwoorden van de ronde tafel discussie
- Maakt de opdracht voor de eindmeting
Benodigdheden
- Oefenen & Evalueren II op beamer (bijlage 15)
- Lesopdracht Reflecteren geprint x aantal leerlingen (bijlage 16)
- Lesopdracht Ronde tafel discussie geprint x aantal leerlingen (bijlage 17)
- Opdracht eindmeting geprint x aantal leerlingen (bijlage 18)
- Lesvoorbereidingsformulier Oefenen & Evalueren II (bijlage 19)
Bij aanvang van de les legt de docent uit wat de leerlingen deze les gaan doen. De leerlingen gaan
eerst hun eigen portfolio nakijken. Voor het onderwerp politiek hebben de leerlingen al een reflectie
moeten schrijven. Dit gaan ze nu ook doen voor het onderwerp argumenteren. De leerling bladert
zijn portfolio door en schrijft op wat hij moeilijk of makkelijk vond. Wat ging goed en wat kan nog
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beter? Waar moet de leerling bij de eindmeting op letten? Vervolgens kiest de leerling wat nog beter
kan en gaat hier zelfstandig mee oefenen. De docent is beschikbaar voor vragen. Met deze opdracht
wordt het leerproces van de leerling nog meer zichtbaar. Ook ontstaat er meer motivatie door enige
autonomie in de opdracht: de leerling bepaalt zelf waar hij nog aan wil werken. Ook kan hij in zijn
eigen tempo werken: het gaat er niet om hoe veel hij in dit lesonderdeel nog met de moeilijkheden
oefent, maar dát hij met de moeilijkheden oefent (en beseft welke dit zijn).
De docent bespreekt kort welke moeilijkheden de leerlingen hebben en hoe ze deze hebben
geoefend. Zijn er nog vragen die beantwoord moeten worden voordat de eindmeting begint?
Vervolgens leggen de leerlingen hun portfolio even weg. Ze gaan in groepjes bespreken waar een
goede argumentatie ook alweer aan moest voldoen: aan welke argumenten kunnen ze denken
tijdens de eindmeting? Dit doen ze door middel van de ronde tafel discussie. Elke leerling bedenkt
voor zichzelf een eis waaraan een goede argumentatie moet voldoen. De leerling noemen dit om
beurten in het groepje op. Na een ronde verzamelt het groepje deze eisen en bekijken ze samen
welke eisen ze nog niet genoemd hebben. Vervolgens worden de uitkomsten van alle groepjes
klassikaal besproken en worden de antwoorden zichtbaar gemaakt op het bord. Zo ontstaat er dus
op het bord het totale aantal eisen waaraan een goede argumentatie moet voldoen.
Tenslotte zijn de leerlingen aangekomen bij de eindmeting: nu kunnen ze laten zien wat ze hebben
geleerd. De docent geeft eerst de uitleg hoe deze meting ook alweer in zijn werk ging. Vervolgens
geeft de docent de opdracht. Hierin wordt een keuzemogelijkheid aan standpunten gegeven. De
leerling neemt een standpunt in en beargumenteert zijn standpunt. De leerling mag hierbij geen
bronnen gebruiken en maakt deze opdracht schriftelijk en individueel.
Aan het einde van de les levert de leerling de opdracht eindmeting in samen met zijn portfolio.
3.1.7 Na de lessenserie
Het leren van een vaardigheid stopt nooit, dus ook niet na de eindmeting in deze lessenserie. De
klassen waarin ik de lessenserie ga uitvoeren blijf ik de rest van het schooljaar lesgeven. We hebben
met het vak buco regelmatig te maken met controversiële onderwerpen, die maar wat makkelijk
bediscussieerbaar zijn. Door enkele discussiewerkvormen (probleemgerichte discussie, hoeken,
klaagmuur/jubelmuur, zie hieronder uitgewerkt) toe te passen op deze onderwerpen, wordt de
vaardigheid argumenteren verder uitgebouwd en wordt er gewerkt aan transfer.
Om deze vaardigheid verder uit te bouwen moet de leerling wel een totaaloverzicht hebben van zijn
leerproces in deze lessenserie. De leerlingen krijgen daarom de eindmeting en hun portfolio
nagekeken terug. Bij het nakijken van de eindmeting wordt er gekeken of er een verbetering plaats
heeft gevonden ten opzichte van de nulmeting. Bij het nakijken van het portfolio krijgt de leerling
een punt voor inzet. Dit punt telt mee voor het thema politiek, een van de vier thema’s van buco
voor het studiejaar 2013/2014. Door het geven van een punt voor inzet hoop ik de leerling te
motiveren voor verdere ontwikkeling van de vaardigheid.
Een aantal discussiewerkvormen die geschikt zijn om deze vaardigheid verder uit te bouwen staan
hieronder weergegeven. De werkvormen zijn allemaal van toepassing op een standpunt
(bijvoorbeeld gegeven door de docent), dat de leerlingen moeten verdedigen met een goede
argumentatie. Zo zullen ze de vaardigheid argumenteren verder uitbouwen.
 Hoeken (Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2012)
Leerlingen kunnen hun stellinginname zichtbaar maken met de werkvorm ‘hoeken’. De
docent geeft vooraf een zo precies mogelijk stelling met een keuzemogelijkheid van
bijvoorbeeld 'helemaal mee eens’, ‘beetje mee eens’, ‘beetje mee oneens’, ‘helemaal mee
oneens’. De docent wijst een plek in het lokaal (hoek) aan waar het standpunt bij hoort. De
leerlingen verdelen zich over de verschillende standpunten. De docent geeft gelegenheid tot
gesprek door te vragen ‘waarom sta jij hier?’. Elke hoek kiest na afloop van het gesprek een
woordvoerder. De woordvoerders debatteren waarbij een reactie altijd moet beginnen met
herhaling van het standpunt van de tegenpartij. Als de tegenpartij vindt dat het standpunt
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goed verwoord is, volgt de eigenlijke reactie.
Ik heb voor deze werkvorm gekozen op basis van de volgende eigenschappen van de
werkvorm: de leerling wordt individueel aanspreekbaar gemaakt (voorwaarde voor effectief
leren volgens Geerts en Van Kralingen (2012)), samenwerkend leren (zorgt voor motivatie
om te leren volgens Schuit en Sleegers (2011)) en de leerling heeft controle over het verloop
en inhoud van de opdracht (zorgt voor motivatie om te leren volgens Pintrich en Schunk
(2007)).
Klaagmuur/jubelmuur (Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2012)
Deelnemers krijgen gekleurde kaartjes waarop ze voors en tegens ten aanzien van het
onderwerp kunnen schrijven. De kaartjes worden op de klaagmuur/jubelmuur geplakt en
toegelicht. Dit kun je volhouden gedurende een periode: zo zullen er steeds betere
argumentaties ontstaan bij het onderwerp van de klaagmuur/jubelmuur. Ik heb voor deze
werkvorm gekozen op basis van de volgende eigenschappen van de werkvorm: het leren van
de leerlingen wordt zichtbaar gemaakt (voorwaarde voor effectief leren volgens Geerts en
Van Kralingen (2012)), samenwerkend leren (zorgt voor motivatie om te leren volgens Schuit
en Sleegers (2011)) en de leerling heeft controle over het verloop en inhoud van de opdracht
(zorgt voor motivatie om te leren volgens Pintrich en Schunk (2007)).
Probleemgerichte discussie (Geerligs & Van der Veen, 2010)
Een probleemgerichte discussie bestaat uit drie fasen. In de fase van de beeldvorming wordt
het probleem gesignaleerd, afgebakend en gedefinieerd. In de analysefase diepen leerlingen
het probleem verder uit en worden moeilijke oplossingen voorgesteld. Hier is brainstormen
van belang (ideeën borrelen op, zonder dat men bedenkt of ze reëel of haalbaar zijn). De
ideeën worden genoteerd op het bord. In de besluitvormingsfase wordt nagegaan welke
oplossing de juiste of de beste is. Deze werkvorm kan ook in een subgroep worden gedaan. Ik
heb voor deze werkvorm gekozen op basis van de volgende eigenschappen van de
werkvorm: het leren van de leerlingen wordt zichtbaar gemaakt en de leerling is individueel
aanspreekbaar (voorwaarde voor effectief leren volgens Geerts en Van Kralingen (2012)),
samenwerkend leren (zorgt voor motivatie om te leren volgens Schuit en Sleegers (2011)) en
de leerling heeft controle over het verloop en inhoud van de opdracht (zorgt voor motivatie
om te leren volgens Pintrich en Schunk (2007)).
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3.2 Wat verwachtte ik van het effect van de verbeteracties?
Uit de nulmeting is gebleken aan welke eisen voor een goede argumentatie de leerling al kunnen
voldoen voor uitvoering van de verbeteracties. Ik heb de volgende hypothese gesteld: ‘Mijn
leerlingen in klas MBI1B kunnen na deelname aan de verbeteracties beter argumenteren dan
daarvoor’. Ik verwachtte dus een verbetering per individuele leerling. Bij vergelijking van de
metingen moet er dus een positief verschil ontstaan.
Ik verwachtte dat de ene leerling meer verbetering laat zien dan de ander. Hier kan ik voor aanvang
van het actiegedeelte al twee redenen voor noemen: de een heeft meer voorkennis over
argumenteren dan de ander en kan misschien niet heel veel meer verbeteren in mijn eisenschema,
en de ene leerling leert sneller en makkelijker dan de ander en zal dus een grotere verbetering laten
zien.
Een argument in juiste ondersteuningsrelatie met het standpunt noemen kunnen de leerlingen al
volgens de nulmeting. Hier verwachtte ik bij de eindmeting dus ook geen verbetering of
verslechtering in. Ook het noemen van tegenstrijdige argumenten kwam bij de nulmeting al niet
voor, dus ik verwachtte dat dit bij de eindmeting ook geen problemen op zal leveren.
Verder verwachtte ik dat er op elke indicator hoger (of hetzelfde, in ieder geval niet lager) wordt
gescoord dan bij de nulmeting. Ik verwachtte dat er meer en betere argumenten worden gegeven bij
de eindmeting in vergelijking met de nulmeting.
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3.3 Hoe heb ik het effect van de verbeteracties gemeten?
Voor een betrouwbare uitkomst van het onderzoek is het belangrijk dat de nul- en eindmeting op
dezelfde manier gedaan worden. Beide metingen voldoen aan de volgende voorwaarden:
- Een keuzemogelijkheid aan standpunten
- De leerling neemt een standpunt in
- De leerling beargumenteert zijn standpunt
- De leerling mag geen bronnen gebruiken
- De leerling maakt de opdracht schriftelijk en individueel
- De leerling krijgt 40 minuten voor de opdracht
De opdracht wordt gemaakt in het tweede deel van een blokuur. In het eerste deel van dat blokuur
wordt de lessenserie afgerond en het thema afgesloten. Zie voor een uitgebreid
lesvoorbereidingsformulier, de presentatie van die les en de opdrachten bijlagen 15 t/m 18.
Het enige verschil in opdrachten is de vorm van keuzemogelijkheid. Bij de eerste opdracht gaf ik als
docent de keuze tussen drie standpunten. Dit heb ik gedaan omdat ik verwachtte dat leerlingen het
moeilijk zouden vinden om een standpunt te kiezen. Dit vermoeden was eerder al in andere lessen
bevestigd en later ook in deze lessenserie. Bij de laatste opdracht heb ik deze keuze helemaal vrij
gelaten. De leerlingen hebben in de lessenserie voorafgaand aan deze meting zoveel standpunten
gehoord en zelf verzonnen dat ze er daar een uit kunnen kiezen van hun eigen voorkeur. Aan de ene
kant is die grote keuzemogelijkheid moeilijker, omdat de leerling zelf met een standpunt moet
komen. Aan de andere kant is dit ook makkelijker, want de leerlingen hebben meer voorbeelden van
standpunten en kunnen er een kiezen waarvan ze weten dat ze deze goed kunnen beargumenteren.
Ik denk dus niet dat dit verschil in keuzemogelijkheid effect heeft op het onderzoeksresultaat.
Voor een verantwoording van deze manier van onderzoeken, meten en de gebruikte
operationalisatie zie paragraaf 2.3.1 Methode van onderzoek.
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3.4 Wat zijn de resultaten van het onderzoek?
Op de volgende pagina’s vinden we de resultaten van het onderzoek. Een aantal leerlingen waren bij
de eindmeting afwezig en hebben deze opdracht dus niet gemaakt (de kolommen met een streep).
Een leerling heeft de eindmeting zo gemaakt dat deze niet meetbaar was (de kolom met een x). De
leerlingen die afwezig waren bij de eerste meting maar aanwezig bij de eindmeting, hebben wel een
totaalscore eindmeting, maar er kan dus geen verbeteringspercentage uitgerekend worden.
Per leerling staat de totaalscore van zowel de eind- als nulmeting in de tabel. Ook kunnen we het
verschil in punten tussen de twee metingen aflezen, en wat de procentuele vooruitgang is. Het
verschil in punten varieert van 1 tot 14. De procentuele vooruitgang varieert van 25% tot 700%.
De totale klas (dat wil zeggen de leerlingen die aan beide metingen hebben meegedaan) heeft bij de
nulmeting 48 punten gescoord. Bij de eindmeting scoorde de klas 146 punten. Met een verschil van
98 punten heeft de klas een procentuele vooruitgang van 204%.
Bij de indicator ‘Leerling neemt standpunt in en ondersteunt dit in juiste ondersteunings-relatie met
argumenten’ is de score hetzelfde gebleven: 13. Bij ‘leerling geeft meervoudige argumentatie’ is deze
score van 12 naar 13 gegaan. Nevenschikkende argumentatie gaat van 9 naar 13 en onderschikkende
argumentatie van 9 naar 11.
Bij de nulmeting werd 1 feitelijk argument gegeven, bij de eindmeting waren dat er 25. Ook de score
bij de verschillende typen argumenten groeide, van 14 naar 67.
Weerlegging van tegenargumenten werd bij de nulmeting niet gebruikt, bij de eindmeting werd dit
gebruikt bij 4 leerlingen. Ook argumenten in pathos, ethos en logos werd in de nulmeting niet
gebruikt, bij de eindmeting bij 6 leerlingen.
Bij de nulmeting werd geen enkele keer tegenstrijdige argumenten gegeven, bij de eindmeting was
dit 1 keer het geval. Het aantal niet aanvaardbare argumenten bleef hetzelfde: 2.
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Indicator
Leerling neemt standpunt in en ondersteunt dit in
juiste ondersteunings-relatie met argumenten
De leerling geeft meervoudige argumentatie

Norm
1 punt

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

1

1

1

1

1

1

1

1 punt

1

1

1

1

1

1

De leerling maakt gebruik van nevenschikkende
argumentatie
De leerling maakt gebruik van onderschikkende
argumentatie
De leerling geeft een feitelijk argument

1 punt

1

1

1

1

1

1 punt

0

1

1

1

1 punt
p. arg.
1 punt
p. arg.

2

1

2

2

4

1 punt
p. arg.
1 punt

1

De leerling gebruikt verschillende van de typen
argumenten: oorzaak en gevolg, voordelen en
nadelen, autoriteit, voorbeeld, vergelijking, regels
De leerling weerlegt tegenargumenten
De leerling gebruikt argumenten in zowel pathos,
als ethos, als logos
De leerling maakt gebruik van de volgende typen
drogredenen: foutieve oorzaak-gevolg, valse
autoriteit, overhaaste generalisatie, foutieve
vergelijking, ontduiken van de bewijslast,
cirkelredenering, persoonlijke aanval, vals
dilemma, populistisch argument, beroep op
barmhartigheid
De argumenten zijn tegenstrijdig met elkaar
De argumenten zijn niet aanvaardbaar
Totaal nulmeting:
Totaal eindmeting:
Verschil in punten:
Procentuele vooruitgang: (mag niet beneden 0%)

L8

L9

L10

L11

L12

-

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

-

1

0

1

1

5

2

2

1

-

0

0

1

4

4

7

6

4

5

-

5

2

5

9

0

1

1

0

0

0

-

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

-

0

0

0

1

-1 punt
p. arg.

-1

0

0

0

0

0

0

-

0

0

-2

0

-1 punt
p. arg.
-1 punt
p. arg.

0

0

0

-1

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

-

0

0

-1

0

2
7
5
250%

2
10
8
400%

2
12
10
500%

2
16
14
700%

6
12
6
100%

2
10
8
400%

4
10
6
150%

4
10
6
150%

4
5
1
25%

3
7
4
133%

5
18
13
260%

7
GEEN
-

L13

L14

L16

L17

L18

L19

L20

X

1

1

1

1

-

X

1

1

1

-

-

X

1

1

1 punt

-

-

X

1

1 punt
p. arg.
1 punt
p. arg.

-

-

X

-

-

1 punt
p. arg.
1 punt

-

Indicator

Norm

Leerling neemt standpunt in en ondersteunt dit in
juiste ondersteunings-relatie met argumenten
De leerling geeft meervoudige argumentatie

1 punt

-

-

1 punt

-

De leerling maakt gebruik van nevenschikkende
argumentatie
De leerling maakt gebruik van onderschikkende
argumentatie
De leerling geeft een feitelijk argument

1 punt

De leerling gebruikt verschillende van de typen
argumenten: oorzaak en gevolg, voordelen en
nadelen, autoriteit, voorbeeld, vergelijking, regels
De leerling weerlegt tegenargumenten
De leerling gebruikt argumenten in zowel pathos,
als ethos, als logos
De leerling maakt gebruik van de volgende typen
drogredenen: foutieve oorzaak-gevolg, valse
autoriteit, overhaaste generalisatie, foutieve
vergelijking, ontduiken van de bewijslast,
cirkelredenering, persoonlijke aanval, vals
dilemma, populistisch argument, beroep op
barmhartigheid
De argumenten zijn tegenstrijdig met elkaar
De argumenten zijn niet aanvaardbaar

L15

1

Totaal*
nulmeting
13

Totaal*
eindmeting
13

1

1

12

13

1

1

1

9

13

1

1

1

1

9

11

3

2

7

3

1

1

25

X

7

7

9

5

5

14

67

-

X

0

0

2

0

1

0

4

-

-

X

1

1

0

3

0

0

6

-1 punt
p. arg.

-

-

X

0

0

0

0

0

-8

-3

-1 punt
p. arg.
-1 punt
p. arg.

-

-

X

0

0

0

0

-1

0

-1

-

-

X

0

0

0

0

0

-2

-2

6
15
9
150%

6
14
8
133%

GEEN
22

GEEN
15

GEEN
10

-

-

-

48
-

146
98
204%

Totaal nulmeting:
3
8
0
Totaal eindmeting:
GEEN GEEN
X
Verschil in punten:
Procentuele vooruitgang: (mag niet beneden 0%)
* Totaal van punten van leerlingen die aan beide metingen hebben meegedaan

3.5 Wat was het effect van de verbeteracties?
3.5.1 Hypothese bevestigd of ontkracht?
De hypothese die ik heb gesteld is: ‘Mijn leerlingen in klas MBI1B kunnen na deelname aan de
verbeteracties beter argumenteren dan daarvoor’. Deze hypothese wordt bevestigd doordat alle
leerlingen (die beide metingen mee hebben gedaan) een hoger aantal punten hebben gescoord in
vergelijking met de score van de nulmeting en dus vooruitgang hebben laten zien.
3.5.2 Verschillen in scores tussen leerlingen
De ene leerling heeft meer verbetering laten zien dan de ander. Dit kan verscheidene oorzaken
hebben.
Ten eerste een oorzaak die ik al verwachtte voor aanvang van de verbeteracties. De ene leerling leert
sneller en gemakkelijker dan de ander. Deze leerling zal een grotere verbetering kunnen laten zien.
Een aantal deelnemers aan dit onderzoek is autistisch en zal dus meer moeite hebben gehad met de
abstracte manier van denken in het argumenteren af en toe. Hierdoor kunnen ook verschillen in
leren tussen leerlingen ontstaan. Uiteindelijk is dit wel meegevallen omdat ik in de verbeteracties
veel rekening heb gehouden met het abstracte van het argumenteren en de denkwijze van leerlingen
met autisme (dit is iets wat ik door een workshop autisme automatisch toepas en daarom niet
opgenomen in de literatuur). De enige autistische leerling die beide metingen heeft gemaakt heeft
een procentuele vooruitgang van 250%. Dit vind ik een zeer positief resultaat, omdat ik had verwacht
dat de score bij deze leerling ten opzichte van de andere leerlingen minder zou zijn, wegens de toch
erg abstracte manier van denken voor mbo niveau 3.
Ook had ik verwacht dat de ene leerling meer voorkennis heeft dan de ander en dat er daarom voor
deze leerlingen misschien niet veel meer te verbeteren is in mijn eisenschema. Dit blijkt ook echter
niet helemaal waar. De leerlingen die bij de nulmeting de hogere scores hebben, zitten ook bij de
hoogste scores in de eindmeting. De leerlingen die meer voorkennis hadden, hebben dus net zoveel
verbetering in punten laten zien. Bij de procentuele vooruitgang lijkt dit echter minder, omdat dit
getal berekend is op de score van de nulmeting.
Daarmee kom ik meteen op het volgende punt: de verschillen in punten en de procentuele
vooruitgang van leerlingen kunnen niet met die van andere leerlingen vergeleken worden. Dat zou
namelijk betekenen dat de leerling die 500% heeft gescoord het veel beter heeft gedaan dan de
leerling die 260% heeft gescoord. De verbetering is in dat opzicht wel beter, maar dit hoeft niets voor
het goed kunnen argumenteren te betekenen. De leerling met 500% vooruitgang ging namelijk van 2
naar 12 punten. De leerling met 260% vooruitgang ging echter van 5 naar 18, en heeft dus een
hogere totaalscore op de eisenlijst voor een goede argumentatie. Deze laatste leerling kan dus beter
argumenteren dan de eerste leerling en heeft zelfs 13 punten verschil gescoord waar de leerling met
500% vooruitgang 10 punten verschil heeft gescoord. De totaalcijfers moeten dus bij elkaar gelezen
worden. De totaalscore van de eindmeting geeft weer hoeveel de leerling uiteindelijk heeft gescoord
op mijn eisenlijst voor argumenteren. Dit getal zegt op zichzelf niets want er is geen maximale score
mogelijk. Dit getal zegt dus alleen iets in vergelijking met de totaalscores van andere leerlingen. Je
kunt er mee zien hoe de leerling heeft gescoord ten opzichte van andere leerlingen, en ten opzichte
van andere keren. Het verschil in punten en de procentuele vooruitgang zeggen wel iets over de
vooruitgang van de leerling. Wil je echter een compleet beeld krijgen van hoe goed de leerling het
gedaan heeft, zul je dit cijfer moeten vergelijken met de totaalscore van de nul- en eindmeting. De
procentuele vooruitgang van de klas zegt op zichzelf wel wat: de klas heeft meer dan drie keer zo
goed geargumenteerd dan bij de nulmeting en heeft dus een procentuele vooruitgang van 204%.
Ten derde zijn er nog een aantal externe verklaringen voor de verschillen in scores. Sommige
leerlingen werken hard voor het vak buco, andere leerlingen nemen dit vak minder serieus omdat
het in het vaste vakkenpakket zit. Sommige leerlingen zien het nut van dit vak niet in, vandaar dat ik
in de verbeteracties ook tijd heb besteed aan het motiveren en de lange termijndoelen van

argumenteren. Toch gaf een enkeling de houding dat het hem allemaal niet zoveel interesseerde.
Hiermee zijn in ieder geval twee van de drie afwezige leerlingen bij de eindmeting te verklaren. Ook
de niet meetbare eindmeting is hiermee te verklaren: deze leerling heeft tijdens de lessenserie
weinig inzet getoond en heeft daardoor de eindopdracht verkeerd begrepen.
Een andere externe oorzaak waarmee verschillen verklaard kunnen worden is de werksfeer in de
klas. Ten tijde van de nulmeting was de klas een stuk gemotiveerder dan bij de eindmeting. Dit heeft
niet gelegen aan mijn verbeteracties, maar was iets wat alle docenten bij alle vakken hebben
waargenomen. In de periode van de verbeteracties hebben namelijk een aantal leerlingen besloten
niet door te gaan met deze opleiding. Deze leerlingen zijn wel verplicht om nog naar school te
komen, maar zijn niet meer gemotiveerd om iets voor hun punten te doen (ondanks herhaaldelijk
motiveren van zowel mij als andere docenten). De score van de leerling met 25% is hier onder andere
mee te verklaren. Als docent van deze leerling ben ik er van overtuigd dat hij met wat meer inzet
tijdens de verbeteracties en de eindmeting een grotere verbetering had kunnen laten zien.
In ditzelfde kader zijn er ook een aantal leerlingen die wel aan beide metingen mee hebben gedaan,
maar bijvoorbeeld een of meerdere lessen van de verbeteracties niet aanwezig waren. Dit zorgt ook
voor een vertekening in resultaten en een verschil met de leerlingen die wel elke les aanwezig waren.
3.5.3 Score per indicator
De individuele prestaties van de leerlingen zijn positief, waarmee de hypothese is bevestigd. Maar
wat kunnen we zeggen over de scores per indicator? Wat hebben de leerlingen geleerd en wat
vonden ze nog moeilijk?
Bij een aantal indicatoren is het maximale aantal punten vastgesteld op het aantal leerlingen dat
beide metingen heeft meegedaan: 13. Al deze leerlingen voldeden bij de nulmeting al aan de eis
‘leerling neemt standpunt in en ondersteunt dit in juiste ondersteunings-relatie met argumenten’. Bij
de eindmeting voldoen nog steeds alle leerlingen hier aan. Op dit punt was dus ook geen verbetering
mogelijk. Bij de eisen meervoudige argumentatie en nevenschikkende argumentatie werd bij de
eindmeting de maximale score behaald, terwijl dit bij de nulmeting nog niet het geval was. Op deze
twee punten is de maximale verbetering dus behaald. Het gebruik van onderschikkende
argumentatie is wel verbeterd, maar in mindere mate dan bovenstaande eisen: van 9 leerlingen die
het gebruiken in de nulmeting naar 11 in de eindmeting. Twee leerlingen gebruiken onderschikkende
argumentatie dus nog niet. Hier zijn twee oorzaken voor denkbaar: of de leerling weet niet hoe
onderschikkende argumenten te maken, of de leerling heeft er niet aan gedacht onderschikkende
argumentatie te gebruiken.
Ook bij het weerleggen van tegenargumenten was de maximale score van het aantal leerlingen
haalbaar. Dit ging van 0 naar 4. Nog weinig leerlingen gebruiken dit dus in hun argumentatie (4 van
13). Tijdens de verbeteracties heb ik gemerkt dat leerlingen dit moeilijk vonden. Het bedenken van
een weerlegd tegenargument was te abstract voor de meeste leerlingen: zich verplaatsen in de
tegenstander en dat ook nog eens ontkrachten. De meeste leerlingen gaven dit zelf ook aan in hun
reflectie op de lessenserie. Hetzelfde geldt voor het gebruiken van argumenten in pathos, ethos en
logos, al is hier een grotere verbetering zichtbaar: van 0 naar 6. Uiteindelijk gebruiken dus 6 van 13
leerlingen deze manier van argumenteren. Leerlingen gaven ook hierbij in de reflectieopdracht aan
dat ze dit moeilijk vonden. Ik had zelf verwacht dat het weerleggen van tegenargumenten
makkelijker zou zijn dan het geven van argumenten in pathos, ethos en logos. Uit gesprekken tijdens
de verbeteracties, de reflecties van de leerlingen op de lessenserie en de klassikale scores op deze
indicatoren blijkt echter dat dit niet zo was.
Met uitzondering van de eerste indicator (die al zijn maximum behaald had bij de eerste meting) is er
op al deze indicatoren een duidelijke verbetering te zien. Drie van deze indicatoren hebben zelfs de
maximum score behaald.
Er zijn ook nog een aantal indicatoren waarbij geen maximale score te halen is, maar waarbij
meerdere punten konden worden gegeven (of afgetrokken) per argument. Zo is het aantal feitelijke
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argumenten van 1 naar 25 gegaan. Een aanzienlijke verbetering, die ik niet zo groot had verwacht. Er
zijn twee leerlingen die nog geen feitelijke argumenten hebben gegeven. Ook hiervoor zijn weer
twee oorzaken denkbaar: of de leerling weet niet hoe feitelijke argumenten te maken, of de leerling
heeft er niet aan gedacht feitelijke argumenten te gebruiken.
Ook het geven van verschillende typen argumenten is verbeterd. Bij de nulmeting werden nog 14
argumenten gegeven in de typen oorzaak en gevolg, voordelen en nadelen, autoriteit, voorbeeld,
vergelijking en regels; bij de eindmeting waren dit er 67. Zoals ik bij de conclusie op de nulmeting al
vermeldde werden bij deze nulmeting nog enkele argumenten buiten deze typen gegeven. Dit waren
vaak zwakke meningsargumenten. Ik heb ervoor gekozen om deze argumenten niet op te nemen in
de operationalisatie, omdat deze niet per se fout zijn. Ook met een zwak argument (dat geen
drogreden hoeft te zijn) kun je iemand overtuigen. Deze zijn dus niet per se fout, maar ik wilde wel
het gebruik van sterkere typen argumenten stimuleren. De zwakke typen argumenten (vaak
ongegronde meningen) werden bij de eindmeting niet meer gegeven. Bij de eindmeting werden
alleen nog de meest voorkomende typen argumenten gegeven die de leerlingen geleerd hadden
tijdens de verbeteracties. Alle argumenten die gegeven werden bij de eindmeting zijn dus
weergegeven in deze resultaten. Dit beschouw ik als positief: de leerlingen zijn in plaats van zwakke
argumenten sterke argumenten gaan gebruiken.
Het gebruik van drogredenen is verminderd van 8 naar 3. Ik had deze verbetering in eerste instantie
groter verwacht en helemaal geen gebruik van drogredenen meer willen zien. Ik moet dit echter in
perspectief plaatsen. Er zijn in totaal veel meer argumenten gegeven bij de eindmeting in vergelijking
met de nulmeting. De kans dat er een drogreden tussen zit is dus ook vele malen groter. Bij de
nulmeting zijn er 14 goede argumenten gegeven en 8 drogredenen. Bij de eindmeting is dit
respectievelijk 67 en 3. Vanuit dat perspectief kun je spreken van een grote verbetering wat betreft
drogredenen. De leerlingen hebben dus geleerd wat een drogreden is en dat ze deze niet moeten
gebruiken in een goede argumentatie.
Vanuit dit perspectief moeten we ook kijken naar het aantal gegeven tegenstrijdige argumenten. Bij
de nulmeting waren dit er nog 0, bij de eindmeting werd er 1 keer tegenstrijdigheid in argumenten
ontdekt. Zo bekeken zou dit een verslechtering zijn in argumenteren. Echter vergeleken met het
aantal gegeven argumenten in totaal is dat 0 tegenstrijdigheden op 14 goede argumenten, en 1
tegenstrijdigheid op 67 goede argumenten. Zo ook bij niet aanvaardbare argumenten: 2 op 14 goede
argumenten en 2 op 67 goede argumenten. Relatief gezien is ook hier dus een verbetering zichtbaar
op het gebruik van tegenstrijdige of aanvaardbare argumenten.
3.5.4 Algemene conclusie
De argumentaties van de eindmeting hadden een betere structuur en de argumenten waren zowel
kwantitatief als kwalitatief beter. De leerlingen hebben vooral veel geleerd op het structureren van
argumenten, niet alleen het geven van neven- en onderschikkende argumentatie, maar ook het
geven van zoveel mogelijk verschillende soorten argumenten naast elkaar, die allemaal het
standpunt ondersteunen. Ze hebben geleerd hoe ze meer sterke argumenten kunnen gebruiken en
niet kloppende argumenten uit kunnen bannen. Het moeilijkst om te leren vonden de leerlingen het
weerleggen van tegenargumenten en argumenten geven in pathos, ethos en logos. Dit blijkt niet
alleen uit de resultaten, maar gaven ze ook aan in de reflecties op de lessenserie.
De leerlingen hebben geleerd waar een goede argumentatie aan moet voldoen en hun
argumentatievaardigheid is verbeterd. Het doel van de verbeteracties was dat elke leerling een
individuele verbetering laat zien in argumenteren, en dat is gelukt. De hypothese ‘Mijn leerlingen in
klas MBI1B kunnen na deelname aan de verbeteracties beter argumenteren dan daarvoor’ is
bevestigd.

51

3.6 Reflectie op methode van onderzoek
Bij de verkenning had ik een goede theoretische basis gelegd waarmee ik de verbeteracties kon
construeren. Doordat deze informatie doordacht was samengesteld, was dit maken van de
verbeteracties niet zo moeilijk. Ik heb de literatuur met elkaar verweven en daaruit een plan
getrokken hoe ik de leerlingen leer argumenteren. Ik merkte toen wel al meteen dat het een erg
ambitieus plan was om in dit tijdsbestek op dit niveau uit te voeren. Het niveau van mijn plan was
dacht ik aan de hoge kant, maar zeker weten deed ik dit niet.
Tijdens de verbeteracties was het ontzettend leuk om de leerlingen met mijn lessenserie bezig te
zien. Meestal gebruik ik per les een idee en vorm ik dat om naar mijn eigen les. Nu had ik een
complete lessenserie zelf geconstrueerd. Waar ik in eerste instantie het nog jammer vond om veel
interessante theorie uit dit onderzoek weg te laten, vond ik het nu leuk om juist deze leerlingen
kennis te laten maken met theorie over argumenteren. Ik heb erg enthousiast lesgegeven en dat
merkten de leerlingen ook, bleek in hun reflecties op de lessenserie.
Tijdens het geven van deze lessen kwam ik al een aantal zaken tegen waarvan ik toen al wist dat het
de resultaten zou belemmeren. Deze belemmerende invloeden kan ik onderverdelen in invloeden
waar ik wel controle over had, en invloeden waar ik geen controle over had.
Iets waar ik geen controle over had was bijvoorbeeld de periode waarin de lessenserie werd
gegeven, en de lessen daaromheen. Elke les werd één les gegeven, maar in de periode van uitvoeren
van acties vielen een toetsweek, een excursie en Pasen. Hierdoor vielen een aantal lessen uit en zat
er een te lange tijd tussen lessen. Hierdoor waren leerlingen weer wat kennis kwijtgeraakt en was
het voor hen moeilijk opbouw in het verhaal te zien. Ik heb daarom veel aandacht besteed aan het
herhalen van wat we gedaan hebben. Dit is een voorwaarde om de opbouwende structuur in de
lessenserie te behouden en de leerling te laten leren.
Iets anders waar ik geen invloed op had was de afwezigheid van leerlingen. Dit was bij zowel de
nulmeting, de lessenserie als de eindmeting een probleem en heeft invloed op de
onderzoeksresultaten. Leerlingen die bij de nul- of eindmeting niet aanwezig waren kunnen niet
meegeteld worden met de meting, dit is dus niet per se een negatief resultaat. Echter leerlingen die
één of meer lessen afwezig waren tijdens de lessenserie hebben een stuk theorie of oefening gemist.
Dit heeft waarschijnlijk wel een negatief effect op de resultaten. De afwezigheid was de gehele
periode erg hoog. Als docent ben je verplicht je te houden aan de regels omtrent afwezigheid van de
school of instelling. Als die regels niet helpen om de aanwezigheid van de leerlingen te vergroten,
kun je zelf ook iets doen: de leerlingen het nut van het leren argumenteren in laten zien. Geef de
leerlingen een doel om te leren. Een groot aantal leerlingen gaf in de reflecties aan dat ze geleerd
hebben dat ze goed kunnen argumenteren overal kunnen gebruiken, of dat ze het onlangs nog
gebruikt hebben in hun persoonlijke omgeving of in de beroepspraktijk. Met het leren nut geven zijn
de leerlingen gemotiveerd iets te doen.
Hetzelfde geldt voor een andere externe invloed die de onderzoeksresultaten heeft belemmerd.
Tijdens de lessenserie hebben een aantal leerlingen besloten te stoppen met de opleiding. Deze
leerlingen waren niet meer gemotiveerd om iets voor het vak te doen. Ik heb toen nog eens veel
aandacht gestoken in het nut van goed kunnen argumenteren duidelijk maken: het is namelijk niet
iets dat je alleen op deze opleiding nodig hebt. Een van de uitvallers heeft ontzettend zijn best
gedaan, omdat hij het geleerde meteen wilde toepassing bij zijn intake op de volgende opleiding. Hij
kon nu namelijk goed beargumenteren waarom de intakecommissie hem toe moest laten.
Ontzettend leuk vond ik dat. Ook uitvallers zijn dus te motiveren om te leren. Helaas is dit niet bij alle
vijf uitvallers gelukt en heeft het dus toch een negatief effect gehad op de resultaten.
Een laatste externe belemmerende invloed op de resultaten is het lage niveau Nederlands bij de
leerlingen. De sectie Nederlands klaagt steen en been over het niveau van de eerstejaars van dit jaar.
Ik mag dus aannemen dat het bij deze groep erger is dan bij andere mbo leerlingen. Dit gaf af en toe
een vertekend beeld op de resultaten, omdat ik kon zien dat de leerlingen misschien wel wist wat
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een goed argument was, maar dit zo verwoordde dat ik niet met zekerheid kon zeggen of de leerling
het echt begrepen had. In dat geval kon ik geen punt geven voor het argument. Een goed bedoeld
argument, gevolg van een goede gedachtegang, maar met een verkeerde output door het moeilijk
kunnen verwoorden. Dit is maar een enkele keer voorgekomen, dus heeft geen grote effecten gehad
op de resultaten van het onderzoek.
Er zijn ook een aantal belemmerende factoren waar ik bij voorbaat wel controle over heb gehad. Ik
denk dat mijn programma uiteindelijk te ambitieus was. Ik heb zeker goede resultaten geboekt, maar
ik denk dat de leerlingen nog meer geleerd hadden als deze informatie was verspreid over meer
lessen, of als de moeilijkste elementen er uit waren gehaald. De leerlingen gaven in hun reflectie op
de lessenserie aan dat het voor hen veel theorie was in korte tijd en dat ze af en toe wat meer
oefentijd gewild hadden. Dat ben ik wel met de leerlingen eens. Soms was de planning erg strak en
de tijd om te oefenen kort gepland. Daar moet wel aan toegevoegd worden dat de leerlingen die
opschreven dat ze te weinig oefening hadden gehad, de huiswerkopdrachten niet gemaakt hebben.
Dat zou natuurlijk al voor meer oefening hebben gezorgd. Ook gaven leerlingen aan dat ze het niet
moeilijk vonden om argumenten te herkennen, maar wel om argumenten bij een bepaald type of
standpunt te verzinnen. Dit reikt aan een te abstract niveau voor deze leerlingen. Kijkend naar de
resultaten hebben ze hier toch veel vooruitgang op geboekt. Wanneer er meer oefening zou zijn
zouden de resultaten misschien nog beter zijn. Een aantal leerlingen gaf ook aan dat het veel nieuwe
begrippen zijn, en voor sommigen zijn dat er te veel per les. Dit zou voorkomen kunnen worden door
de theorie wat meer uit te spreiden over meer lessen. De argumenten in pathos, ethos en logos en
weerleggen van tegenargumenten bleek moeilijk. Ik zou hier een volgende keer meer tijd voor
nemen, zowel uitleg als oefening. Wanneer ik deze tijd niet zou hebben zou ik het gebruiken als extra
theorie voor de snelle leerlingen en hen eventueel apart nemen voor uitleg als andere leerlingen
oefenen met de rest van de stof. Zo gaan snelle leerlingen zich niet vervelen en worden de andere
leerlingen niet belast met theorie van een te abstract denkniveau.
Een ander punt wat de leerlingen aangaven dat ze moeilijk vonden was de portfoliomap zelf
bijhouden en elke les meenemen. Hoewel ik dit elke les een aantal keren gezegd heb, vergaten veel
leerlingen dit. Dit heeft misschien negatieve invloed gehad op de resultaten, omdat leerlingen in de
les steeds terugblikten op voorgaande opdrachten. Ik zou dit een volgende keer echter niet anders
doen. De keuze voor het maken en bijhouden van een portfolio was een gegronde keuze gemaakt op
basis van meerdere theorieën. De leerling verantwoordelijk maken voor het leerproces vind ik enorm
belangrijk. Ik merk dat dit iets is waar veel mbo leerlingen moeite mee hebben. Juist daarom is het
belangrijk om de leerlingen zelf een portfolio bij te laten houden en de leerling meer
verantwoordelijkheid meegeven dan hij gewend is. Ik heb hierin ook vaak een koppeling naar de
beroepspraktijk gemaakt. Wanneer de leerlingen laten zien dat ze de verantwoordelijkheid voor hun
leerproces kunnen dragen, zullen ze ook meer verantwoordelijkheid op stage aankunnen. Dit is
moeilijk voor mbo leerlingen in het eerste leerjaar, maar daarom juist erg belangrijk om aan te
werken.
Op sommige vlakken waren de verbeteracties dus misschien wat te zwaar voor dit niveau, in een
lessenserie van vier lessen. Dat was het zeker voor de docent. In dit ambitieuze programma was geen
ruimte voor nalatigheid. Het plan van verbeteracties was zo volledig, dat bij de uitvoering makkelijk
iets kleins vergeten werd. Bijvoorbeeld wanneer ik zo druk bezig was met mijn verhaal of een vraag
van de leerling dat ik vergat de leerling aanspreekbaar te maken. Dat stond dan nog ergens in mijn
voorbereiding. Die voorbereiding was zo uitgebreid dat het vermoeiend, al dan niet bijna onmogelijk
was om me er precies aan te houden. Toch is het uitvoeren zoals ik wilde gelukt en heb ik
tegelijkertijd rekening gehouden met het leerproces van de leerling. Daar ben ik best trots op, maar
het kostte ook veel energie.
Er zijn ook een aantal zaken die een bevorderende invloed hebben gehad op de resultaten. Als
vanzelf was het uitgebreide literatuuronderzoek en de daarmee geconstrueerde lessenserie van
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positieve invloed op het argumenteren van de leerlingen. De leerlingen noemden hiervan zelf vooral
dat ze het nut in hebben gezien van het leren argumenteren. Dit vind ik heel belangrijk, omdat de
leerling dan gemotiveerd is om over argumenteren te leren, ook na de lessenserie. Ik heb hier dan
ook veel aandacht aan besteed en dit heeft dus zijn vruchten afgeworpen. Ik kan achteraf echter ook
een aantal bevorderende factoren benoemen, waarbij ik niet heb stilgestaan bij het construeren van
de lessenserie.
Een veilige leeromgeving is namelijk essentieel om te leren. Ik heb hierbij in de lessenserie wel
rekening gehouden met het steunen van standpunten en het in elkaars waarde laten bij
standpunten. Ik had bij het maken van de lessenserie echter niet nagedacht over de invloed van de
band tussen de leerlingen en mij op de onderzoeksresultaten. Die band is goed en ik denk dat dit een
positief effect heeft gehad op de werkhouding van de meeste leerlingen. Ook werden sommige
leerlingen extra gemotiveerd door het feit dat ik hun argumentaties gebruik in mijn
afstudeeronderzoek. Dit getuigt van een goede band tussen leerling en docent en heeft positief
effect op leerprestaties van de leerling.
Een andere bevorderende factor is mijn eigenschap om een degelijke voorbereiding te treffen en
gestructureerd te werken. Dit is niet iets waar ik moeite voor hoef te doen en gaat automatisch. Dat
is sowieso handig bij het werken aan zo’n groot project als dit, maar had ook nog andere gevolgen
die positief waren voor de resultaten van dit onderzoek. Bij uitval van een les, lokaalwissel,
afwezigheid of iets anders wat een les zou veranderen; kon ik terugvallen op mijn uitgebreide
voorbereiding van zowel de lessenserie als de theoretische onderbouwing daarvan. Ik wist door deze
voorbereiding continu wat mijn doel van welke handeling was en kon als ik ergens werd
tegengehouden dus ook meteen bedenken hoe ik dit doel wel kon bereiken. Ook het gestructureerd
werken had meer invloed op de resultaten dan ik had verwacht. Ik had hier bij uitvoering van het
onderzoek niet zo over nagedacht omdat structuur aanbrengen in mijn lessen iets is wat ik altijd doe.
Aangezien het abstracte niveau van denken van deze leerstof vrij hoog was voor deze leerlingen, was
het noodzakelijk om dit gestructureerd aan te bieden. Dit zorgt ook voor structuur bij de leerlingen,
waardoor ze de leerstof niet alleen makkelijker opnemen, maar het voor hen ook makkelijker wordt
om abstract te denken. Leerlingen gaven dit ook aan in hun reflecties: de lessen waren duidelijk en
daarom was het makkelijk te volgen. Ik kwam er tijdens het uitvoeren van de verbeteracties achter
hoe belangrijk ik die structuur in een les vind. Ik volgde een workshop over autisme en daar bleek dat
ik mijn lessen zeer gestructureerd vorm geef en dat dit een positief effect heeft op het leren.
Een laatste bevorderende factor voor de onderzoeksresultaten is mijn enthousiasme voor dit
onderzoek. Voor aanvang van het onderzoek was mijn enthousiasme voor het onderwerp
argumenteren en voor het docentschap er zeker al. Hiermee heb ik een goede theoretische basis
kunnen leggen en een plan voor verbetering op kunnen stellen. Naarmate het jaar vorderde is mijn
enthousiasme voor de doelgroep mbo leerlingen gegroeid. Ik had er plezier in deze leerlingen beter
te laten argumenteren en met ze te discussiëren. Vaak volgden leuke, en voor de leerling leerzame,
discussies op de gang over de standpunten en argumenten die in de klas besproken waren.
Veel meer zaken hebben dus invloed gehad op het onderzoeksresultaat dan dat ik voor aanvang van
de verbeteracties dacht. Er kwamen steeds meer zaken bij die ik zelf bedacht, maar er kwamen ook
dingen op mijn onderzoekspad waar ik me aan moest passen aan wat er gebeurde. Toch verliep dit
allemaal vrij vlekkeloos door op een rationele manier na te denken over wat welk effect heeft en of
ik daar iets aan kan doen.
Waar mijn ratio een beetje moeite mee had was het verwerken van de resultaten van de eindmeting.
Zoals al in reflectie op de nulmeting bleek vond ik het lastig dat er als uitkomst een getal uit kwam
waarmee ik op zichzelf niets kon. Ik kon alleen maar een conclusie trekken op basis van vergelijking
van bepaalde cijfers.
In mijn hang naar rationaliteit en structuur vond ik het irritant dat mijn cijfers relatief waren. Het was
net welke waarde ik er zelf aan zou geven. De vraag was dus: wat wilde ik weten? Of er een
individuele verbetering per leerling zichtbaar was in argumenteren. Ja dat was er. Mijn hypothese
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was bevestigd. Maar ik kon toch moeilijk alleen ‘mijn hypothese is bevestigd’ in mijn conclusie
schrijven. Het enige wat ik wist was dat er verbetering had plaatsgevonden, maar hoe ging ik dit in
kaart brengen? Ik heb gekozen om behalve naar de individuele scores per leerling ook nog te kijken
naar hoe de klas het als geheel heeft gedaan en hoe de klas het op indicatoren heeft gedaan. Ik kon
zo zien op welk vlak de leerling het meest of het minst geleerd hadden. In combinatie met mijn eigen
bevindingen tijdens uitvoeren van de lessenserie en de reflecties van de leerlingen op de lessenserie
kon ik dan reflecteren op de verbeteracties. Dat is dan ook gelukt. Ik heb een helder beeld van welke
onderdelen de leerlingen moeilijk vonden en met welke ze geen moeite hadden.
Bij het berekenen van de vooruitgang van de klas ontstond er nog even een warboel aan cijfers. Als ik
namelijk de procentuele vooruitgang van de klas berekende kwam dit gemiddelde lager uit, dan dat
ik het gemiddelde van de procentuele vooruitgang van de leerlingen nam. Dit kan natuurlijk in
statistiek, maar ik raakte er compleet van in de war over wat ik nu eigenlijk wilde weten. Ten eerste
wilde ik weten of de leerlingen individueel hun score hadden verbeterd; dat wist ik nu. Ten tweede
wilde ik weten op welke indicatoren de leerlingen het meest en minst geleerd hadden; dat wist ik nu
ook. Als laatste wilde ik de gemiddelde vooruitgang van de klas berekenen. Eigenlijk was dit maar een
heel klein onderdeel van het onderzoek, en ook helemaal niet zo belangrijk, maar het heeft me veel
nadenkwerk gekost. Uiteindelijk begreep ik dat als ik iets over de vooruitgang van de klas wilde
zeggen ik ook de totaalscore van de klas moest nemen, en niet het gemiddelde van de procentuele
vooruitgang van de leerlingen. Desalniettemin heb ik een uitgebreide conclusie kunnen schrijven bij
het onderzoek. Ik heb geleerd dat ook in onderzoek doen cijfers subjectief of relatief zijn en daarom
niet altijd iets hoeven zeggen. Het gaat er om welke waarde ik er aan geef. Dit klinkt nu heel logisch,
maar het was toch iets waar ik even op vastliep.
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H. 4 Reflectie
Inzichten en mijn ontwikkeling als docent
Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek heb ik vanzelfsprekend ontzettend veel geleerd. Een aantal
van die inzichten waren al te lezen onder de paragrafen 2.3.4 en 3.6; reflecties op methode van
onderzoek. Ik wil echter ook reflecteren op wat dit gedaan heeft voor mijn ontwikkeling als docent.
Ik heb namelijk niet alleen inhoudelijk over het onderwerp veel geleerd, waardoor ik boven de lesstof
stond. Ik heb ook veel geleerd op vakdidactisch gebied. Het belangrijkste vakdidactische aspect is dat
ik verbanden kan leggen tussen theorie en praktijk. Met deze verbanden heb ik zelf
onderwijsleeractiviteiten ontworpen die recht doen aan verschillen tussen leerlingen. Elke leerling
heeft beter leren argumenteren en dat was het doel van mijn onderzoek. Ik heb nog meer leren
differentiëren dan ik al deed en een complete ‘rondgeschreven’ lessenserie ontworpen met
verschillende werkvormen. Ik ben gaan onderzoeken wat de doelgroep aan kan en heb mijn
onderzoek hierin aangepast. Ik heb meer inzicht gekregen op de effecten van verschillende vormen
van lesgeven, verschillende werkvormen en verschillende opdrachten. Ik kan nu makkelijker en
sneller een les voorbereiden bij het doel dat ik voor ogen heb.
Ook in de competentie ‘reflectie en ontwikkeling’ heb ik veel geleerd. Ik kon al aardig reflecteren op
mijn eigen handelen, maar dit is verbeterd doordat ik nu op een groot project heb moeten
reflecteren, waarin veel zaken invloed op elkaar hadden. Door al deze invloeden op de resultaten te
benoemen is mijn reflectieve vermogen verbeterd. Ik kan aangeven wat welk effect heeft gehad en
geef aan hoe ik dit in de toekomst nog beter zou kunnen doen, wanneer ik de lessenserie of een
ander onderzoek uit zou voeren. Ik heb niet alleen mijn eigen bevindingen, maar ook die van de
leerlingen hierin betrokken. Daardoor heb ik een completer beeld gekregen van het effect van de
verbeteracties. Het belangrijkste dat ik op deze competentie heb geleerd is flexibiliteit (en dat
kunnen mijn stagebegeleider en opleidingsdocent beamen). In het begin van het jaar hield ik nog
stellig vast aan mijn eigen voorbereidingen. Nu kan ik mijn eigen voorbereiding steeds meer loslaten
en bezig zijn met mijn eigenlijke doel: de leerling iets leren. Soms is daar loslaten van je
voorbereiding voor nodig. Ook had ik vooraf aan het onderzoek gek genoeg verwacht dat ik het
gewoon uit zou kunnen voeren zoals ik wilde. Vanzelfsprekend kwamen er allerlei zaken tussendoor
die de onderzoeksresultaten zouden kunnen belemmeren. Omdat ik graag een goed onderzoek uit
wilde voeren vond ik dit nogal eens vervelend. Hier heb ik mee om moeten leren gaan. Sommige
dingen waren namelijk prima te redden. Als ik nog eens goed naar mijn doel keek waren er ook
andere manieren om tot dit doel te komen: wat heeft prioriteit en hoe kom ik tot een zo groot
mogelijk resultaat? Bij sommige zaken hadden mijn pogingen om het belemmerende effect tegen te
gaan geen zin. Ik moest dan ook accepteren dat dit niet in mijn handen lag. De combinatie van een
jaar stage lopen en dit onderzoek doen heeft ontzettend veel bijgedragen aan mijn flexibiliteit.
Verloop van het onderzoek
Het is volgens mij een onderzoek geworden met een uitgebreide lessenserie. Zoals bij elk onderzoek
heb ik in het begin ook heel veel materiaal weg moeten gooien om uiteindelijk tot iets goeds te
komen. Dit bij elkaar nemend is het duidelijk dat ik veel tijd heb gestoken in dit onderzoek. Over de
verloop van het onderzoek ben ik tevreden.
Een volgende keer zou ik met onderzoek doen, me wellicht van tevoren iets meer verdiepen in de
onderzoeksgroep. Ik had nu bij aanvang van het onderzoek niet genoeg kennis over het niveau van
de leerlingen om te weten wat ze aan konden in de lessenserie. Dit is denk ik ook iets wat ik niet uit
literatuur kon halen. Er is wel literatuur over het denkniveau van de verschillende mbo-niveaus, maar
ik zou dit toch eerst zelf moeten ervaren voordat ik zou weten wat het zou betekenen. Ik had niet
eerder lesgegeven op het mbo, en ik moest vrijwel meteen beginnen met het ontwerpen van de
verbeteracties. Ik had dus geen tijd om eerst echt goed te ervaren wat het niveau van de
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onderzoeksgroep was. Bij een volgend onderzoek zou ik dus, wanneer het mogelijk is, me meer in de
praktijk verdiepen in de onderzoeksgroep.
Ten tweede zou ik volgende keer voor de eindmeting beter na moeten denken over wat het
onderzoeksresultaat zegt. Ik had nu als resultaat simpelweg verbetering, maar wist niet hoe ik deze
verbetering moest omschrijven. Uiteindelijk is dit allemaal prima gelukt, maar het had me tijd en
verwarring gescheeld als ik hier vóór het krijgen van de resultaten over had nagedacht.
Wat betreft de rest van het onderzoek ben ik zeer tevreden over het verloop. Ik heb graag zelf dingen
in de hand, zodat ik weet dat het goed gebeurt (of in ieder geval een poging daartoe heb gedaan). Af
en toe was dat dus wel lastig wanneer ik een situatie niet helemaal in de hand had. Daar ben ik
echter een veel meer flexibele docent van geworden. Bij het schrijven van het onderzoek had ik zelf
weer de complete controle: dat ging dan ineens ook ontzettend snel.
Nieuwe vragen
Het onderzoek heeft ook een aantal nieuwe vragen opgeroepen. Ik wilde het argumenteren van de
leerlingen verbeteren. Dat is gelukt, maar blijft deze verbetering ook zichtbaar? Het zou mooi zijn als
de leerlingen verder bouwen op wat ik hen heb geleerd, maar is dit ook zo?
Ik heb een aantal bevorderende en belemmerende factoren gegeven die invloed hebben gehad op
de onderzoeksresultaten. Een grote vraag die ik dus kan stellen is: zouden de resultaten echt anders
uitvallen bij wegvallen van deze belemmerende of bevorderende factoren? Ik vermoed van wel,
maar bevestigen kan ik dit niet.
Ik had een ambitieus plan met als doel het verbeteren van argumenteren van leerlingen. In de
inleiding heb ik vermeld dat ik hierdoor ook hoop de attitudevorming, de vaardigheid om gedachtes
te verwoorden en het structureel denken van de leerlingen te verbeteren. Het verbeteren van
argumenteren is gelukt, maar heb ik ook op deze vlakken resultaten geboekt? Heb ik de leerling
geholpen om abstract te kunnen denken? Ook bij deze vragen vermoed ik dat ze bevestigd kunnen
worden, maar zeker weten doe ik het niet.
Mijn lessenserie is verspreid onder drie docenten Nederlands op ROC Tilburg. Welke resultaten
merken zij? Waar liggen de verschillen en waar zou dat aan kunnen liggen? Welke aanpassingen
hebben ze eventueel gemaakt en wat heeft dit voor effect?
Aanbevelingen
Tot slot heb ik een aantal aanbevelingen geschreven voor eenieder die mijn lessenserie en
bevindingen wil gebruiken om leerlingen op het mbo beter te leren argumenteren.


Controleer het taalniveau van de leerlingen en vraag je af hoe goed ze hun gedachtes onder
woorden kunnen brengen. Stem dit af met de sectie Nederlands (of wanneer je docent
Nederlands bent, met de sectie Buco). Stem ook af wanneer aan deze vaardigheid gewerkt
wordt. Hiermee wordt teveel herhaling voorkomen en bouwen op voorkennis gestimuleerd.



Ken je doelgroep: weet wat de leerlingen aankunnen en speel hier op in bij zowel het maken
als uitvoeren van lessen. De lessenserie is tot nu toe uitgevoerd in niveau 3 en 4. Voor niveau
1 en 2 is een langere uitvoertijd wenselijk en is het waarschijnlijk wenselijk om de moeilijkste
indicatoren en opdrachten weg te laten.



Zorg voor een veilige leeromgeving. Niet alleen de band tussen leerlingen, maar ook de band
tussen leerlingen en docent moet goed zijn. Een belangrijke voorwaarde voor
zelfontplooiing, zeker bij het continu ventileren van standpunten.



Leer leerlingen niet alleen hoe ze goede (losse) argumenten kunnen schrijven, maar ook
waar een goede argumentatie aan moet voldoen, en wat daar niet in thuis hoort. Om goed te
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kunnen argumenteren is het niet alleen van belang hoe je de argumenten formuleert, maar
ook welke argumenten en hoeveel.


Laat leerlingen kennis maken met drogredenen. Gebruik hierbij voorbeelden die vaak
voorkomen bij henzelf en omstanders, maar ook bij vooraanstaande personen (de ‘doe es
effe normaal, man’-‘doe zelf normaal’-persoonlijke aanval deed het erg goed). Laat leerlingen
inzien dat drogredenen wel kunnen overtuigen, maar geen ondersteuning zijn van het
standpunt. Pas dan zien leerlingen in waarom een drogreden beter niet gebruikt kan worden
en wat een goed argument goed maakt.



Motiveer de leerling. Maak het leren nuttig en geef lange termijndoelen. Maak hierin een
koppeling naar het dagelijks leven (en interesses) van de leerling en maak een koppeling naar
stage en de beroepspraktijk. Motivatie is zeker op het mbo nodig en juist hier kun je met
beroepspraktijkvoorbeelden duidelijk maken dat goed kunnen argumenteren overal voordeel
heeft. Om leerlingen voor algemene vakken als Nederlands en Buco te motiveren is die
koppeling naar de beroepspraktijk echt nodig.



Biedt de leerstof structureel aan, zeker op het mbo. Abstract denken is moeilijk en er zit veel
verschil in capaciteiten tussen leerlingen. Bij het structureel aanbieden van de lesstof nemen
leerlingen dit gemakkelijker op. Let hierbij ook op autistische leerlingen in de klas, of
leerlingen met een ontwikkelingsstoornis. Ook voor deze leerlingen is het mogelijk om beter
te leren argumenteren, als ze het juiste denkpad hebben gevonden. Het is jouw taak als
docent om dit denkpad op de juiste manier aan te wijzen.



Herhaal de theorie. De theorie in de lessenserie is veel en niet makkelijk voor mbo leerlingen.
Ze kunnen dit aan wanneer je blijft herhalen. Zorg ervoor dat je steeds voortbouwt op het
vorige. De lessenserie is daar op ontworpen. Zeker wanneer lessen uitvallen is het belangrijk
om weer terug te pakken naar wat de klas al behandeld heeft en waar je als klas gebleven
bent.



Oefen veel, zeker op het mbo. Differentieer hierin: het niveau tussen leerlingen verschilt
enorm en elke leerling kan iets leren op het gebied argumenteren. Trek meer tijd voor
oefening uit dan ik gedaan heb in de verbeteracties. Het best kan dit gedaan worden door de
theorie meer te spreiden en per stukje theorie meer te oefenen.



Besteed alleen tijd aan de begrippen pathos, ethos, logos en weerlegging van
tegenargumenten als je de lessenserie meer kunt spreiden. Dit niveau van denken is vaak te
abstract voor leerlingen. Uitgebreide uitleg en oefening is vereist om dit alle leerlingen te
laten begrijpen.
Bij minder tijd voor de lessenserie is het gewenst om deze begrippen weg te laten of te
gebruiken als extra materiaal voor de snelle leerling. Ook wanneer het gebruikt wordt als
extra materiaal is een goede uitleg vereist, hiervoor zou je dan een groepje apart kunnen
nemen.



Maak de leerling verantwoordelijk voor het leerproces; iets waar veel mbo leerlingen moeite
mee hebben. Laat leerlingen het nut inzien van het bijhouden van een portfolio, in dit geval
het argumentatieportfolio. Maak een koppeling naar de beroepspraktijk wanneer je
benadrukt hoe belangrijk het is om verantwoordelijkheid te kunnen dragen.



Zorg voor een goede band met je klas. Maak duidelijk dat het doel individuele verbetering is,
maar werk hier samen naar toe.
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Bijlage 1 Observatielijst meting: Hoe argumenteren mbo-leerlingen?
Datum:
Klas:
Indicator
Leerling neemt standpunt in en ondersteunt dit in
juiste ondersteunings-relatie met argumenten
De leerling geeft meervoudige argumentatie

Norm
1 punt

De leerling maakt gebruik van nevenschikkende
argumentatie
De leerling maakt gebruik van onderschikkende
argumentatie
De leerling geeft een feitelijk argument

1 punt

De leerling gebruikt verschillende van de typen
argumenten: oorzaak en gevolg, voordelen en
nadelen, autoriteit, voorbeeld, vergelijking, regels
De leerling weerlegt tegenargumenten
De leerling gebruikt argumenten in zowel pathos,
als ethos, als logos
De leerling maakt geen gebruik van de volgende
typen drogredenen: foutieve oorzaak-gevolg,
valse autoriteit, overhaaste generalisatie,
foutieve vergelijking, ontduiken van de bewijslast,
cirkelredenering, persoonlijke aanval, vals
dilemma, populistisch argument, beroep op
barmhartigheid
De argumenten zijn tegenstrijdig met elkaar
De argumenten zijn niet aanvaardbaar
Totaal:

1 punt

1 punt
1 punt
p. arg.
1 punt
p. arg.
1 punt
p. arg.
1 punt
-1 punt
p. arg.

-1 punt
p. arg.
-1 punt
p. arg.

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

Indicator
Leerling neemt standpunt in en ondersteunt dit in
juiste ondersteunings-relatie met argumenten
De leerling geeft meervoudige argumentatie

Norm
1 punt

De leerling maakt gebruik van nevenschikkende
argumentatie
De leerling maakt gebruik van onderschikkende
argumentatie
De leerling geeft een feitelijk argument

1 punt

De leerling gebruikt verschillende van de typen
argumenten: oorzaak en gevolg, voordelen en
nadelen, autoriteit, voorbeeld, vergelijking, regels
De leerling weerlegt tegenargumenten
De leerling gebruikt argumenten in zowel pathos,
als ethos, als logos
De leerling maakt geen gebruik van de volgende
typen drogredenen: foutieve oorzaak-gevolg,
valse autoriteit, overhaaste generalisatie,
foutieve vergelijking, ontduiken van de bewijslast,
cirkelredenering, persoonlijke aanval, vals
dilemma, populistisch argument, beroep op
barmhartigheid
De argumenten zijn tegenstrijdig met elkaar
De argumenten zijn niet aanvaardbaar

L13

L14

L15

1 punt

1 punt
1 punt
p. arg.
1 punt
p. arg.
1 punt
p. arg.
1 punt
-1 punt
p. arg.

-1 punt
p. arg.
-1 punt
p. arg.

Totaal:
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L16

L17

L18

L19

L20

Bijlage 2 Opdracht nulmeting argumenteren
Opdracht Argumenteren 1 (nulmeting)
Naam:
Klas:
Datum:
Jij als politicus
Kies één van de waarden van de stromingen die we deze les behandeld hebben en beargumenteer
waarom je deze het belangrijkst vind. Overtuig de lezer ervan, zodat deze op jou zal stemmen!
Kies één van de volgende waarden:
- gelijk(waardig)heid
- geloof & naastenliefde
- vrijheid
Je maakt deze opdracht individueel.
Je mag geen bronnen gebruiken.
Lever deze opdracht aan het eind van de les op dit papier in.
Volgende les krijg je deze opdracht terug, bewaar het in de portfoliomap.
Geef eerst je standpunt.
Gebruik daarna voor elk argument een nieuwe alinea.

64

Bijlage 3 Uitleg lessenserie, portfolio en nulmeting op beamer
Dia 1

Argumenteren
• Samen met ‘Politiek’ de onderwerpen voor
deze periode
• Onderdeel van mijn afstudeeropdracht: ‘Hoe
kan ik leerlingen op het mbo beter leren
argumenteren?’
• Doel van deze lessenserie:
Bij elke leerling is een verbetering in
argumenteren zichtbaar (dus niet: foutloos
kunnen argumenteren)

Dia 2

Argumenteren
• Deze les: hoe argumenteren jullie nu?
• Volgende lessen: argumenteren verbeteren
• Laatste les: is jullie argumenteren verbeterd?

Portfolio:
Alle opdrachten die je maakt voor deze
lessenserie verzamel je in een map. Je
houdt zo zelf je leerproces bij. Aan het
eind zie je hoe jouw argumenteren is
verbeterd.

Dia 3
Nulmeting onderzoek / Lesopdracht
Jij als politicus:
Kies één van de waarden van de stromingen en
beargumenteer waarom je deze het belangrijkst
vind.

Overtuig de lezer ervan, zodat deze op jou zal
stemmen!
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Dia 4
Nulmeting onderzoek / Lesopdracht
Kies één van de volgende waarden:
- gelijk(waardig)heid
- geloof & naastenliefde
- vrijheid
Je maakt deze opdracht individueel.
Je mag geen bronnen gebruiken.
Inleveren aan het einde van de les:
Je standpunt met argumenten op papier
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Bijlage 4 Uitleg Theorieles Argumenteren I op beamer
Dia 1

Argumenteren
BuCo Onderwerp 3

Dia 2

Wat gaan we doen?
•
•
•
•
•

Iedereen een mapje en papier?
Waarom argumenteren?
Een standpunt formuleren
Welke argumenten?
Thuisopdracht

Volgende week: welke argumenten niet?

Dia 3

Waarom argumenteren?
• de ander overtuigen
• de Nederlandse cultuur
• bedrijfsleven (en op stage!)
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Noot bij deze dia:
 De ander overtuigen: overal
handig, want iedereen wil gelijk
hebben
 Nederlandse cultuur: het is hier
gebruikelijk dat iedereen mag
meediscussiëren bij besluiten
nemen, en dat we die besluiten
nemen op basis van ingebrachte
argumenten
 Bedrijfsleven: er wordt
verwacht dat werknemers
initiatiefrijk zijn en actieve
inbreng hebben: hier hoort
argumentatievaardigheid bij

Dia 4

Waarom argumenteren?
• BuCo:
- de student leert omgaan met waardendilemma’s
- om te kunnen functioneren in sociale omgeving moet
student bepaalde sociale omgangsvormen kennen en
kunnen toepassen

• ICT- en Mt.:
- samenwerken en overleggen

- formuleren en rapporteren
- overtuigen en beïnvloeden

Dia 5

Standpunt formuleren
Standpunt = een mening waarvan je de
waarheid of terechtheid probeert aan te tonen
Argument = onderbouwing voor je standpunt
Uitspraak: ‘Het is mooi weer vandaag’
Uitspraak als standpunt: ‘Het is mooi weer vandaag, want de zwaluwen
vliegen hoog’
Uitspraak als argument: ‘Laten we naar het strand gaan, want het is mooi
weer vandaag’

Dia 6

Feit of mening als argument?
Feit = controleerbaar
“Laten we naar het strand gaan, want het is
mooi weer vandaag.”
Mening = persoonlijke houding tegenover een
onderwerp
“Ik vind gelijkheid belangrijk, want ik vind dat
we arme mensen een kans moeten geven.”
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Noot bij deze dia:
Een feit moet echt controleerbaar zijn,
met meting. Je kunt niet doen alsof een
mening een algemeen feit is: ‘het is
algemeen bekend dat..’

Dia 7

Oefenen!
• Je moet stoppen met roken, want roken is de belangrijkste
oorzaak van longkanker.
• Het is er altijd mooi weer, de sfeer is er relaxed en het eten
is er fantastisch. Mijn favoriete vakantieland is Italië.

• Je moet nooit gaan eten in de cafetaria van Boy Bensdorp.
Er wordt daar niet goed schoongemaakt.
• Ik begrijp helemaal niets van de cartoons van Gummbah,
vandaar dat ik zijn humor niet weet te waarderen.

Dia 8

Welke argumenten?
• Feiten en meningen: liever feiten, maar
meningen kunnen ook onderbouwen.
• Enkelvoudige en meervoudige argumentatie
Standpunt

Standpunt

Argument

Argument Argument Argument
/argument
//argument

Dia 9

Welke argumenten?
Nevenschikkend:
Standpunt
Argument

Argument

Argument

Onderschikkend:
Standpunt

Argument
Argument
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Lesopdracht A
De stellingen op deze dia worden eerst
klassikaal ingeoefend. Daarna maken de
studenten de rest van opdracht B in
duo’s. Dit wordt klassikaal besproken.

Dia 10

Welke argumenten?
Nevenschikkend:
BuCo is het leukste vak. De lessen zijn kort en we
krijgen niet veel huiswerk.
Onderschikkend:
Buco is het leukste vak. We krijgen niet veel
huiswerk en het huiswerk dat we krijgen is niet
moeilijk.

Dia 11

BuCo is het leukste vak.
De lessen zijn kort

en we krijgen niet veel
huiswerk.

Buco is het leukste vak.
We krijgen niet veel huiswerk

en het huiswerk dat we krijgen is niet moeilijk

Dia 12

Oefenen!
• Je krijgt een flinke bekeuring van de politie, want je licht is
kapot en je reed door rood.
• Ik kijk graag naar praatprogramma’s op tv. Vooral als de
presentator goed in vorm is en als de gasten spraakmakend
zijn.
• Ik hou veel van James Bond-films, de spectaculaire
achtervolgingen en de geheime wapens boeien mij zeer.

• James Bond-films zijn saai. Iedere film zit vol met
achtervolgingen en al die achtervolgingen lijken op elkaar.
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Lesopdracht B
De stellingen op deze dia worden eerst
klassikaal ingeoefend. Daarna maken de
studenten de rest van opdracht B in
duo’s. Dit wordt klassikaal besproken.

Dia 13

Welke argumenten wel?
Typen argumenten:
• oorzaak en gevolg
• voordelen en nadelen
• autoriteit
• voorbeeld
• vergelijking
• regels
• weerlegging van tegenargumenten
• argumenten in pathos, ethos en logos

Dia 14

Typen argumenten 1
Oorzaak en gevolg:
Verklaring gegeven of een voorspelling gedaan

‘Het gaat straks regenen, je ziet de donkere wolken’

Voordelen en nadelen:
Adviserend: je moet iets wel doen, omdat het je voordelen oplevert / geen nadelen

‘Stop toch met roken, je krijgt er longkanker van!’

Dia 15

Typen argumenten 2
Autoriteit:
Iemand met verstand van zaken gebruiken in je argument

‘Het Nederlandse elftal moet aanvallender spelen, dat vindt
Johan Cruijff ook’

Voorbeeld:
Een bewijzend voorbeeld als argument

‘Rembrandt is de grootste Nederlandse schilder, alleen al ‘De
Nachtwacht’ maakt dat duidelijk’
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Dia 16

Typen argumenten 3
Vergelijking
Twee (of meer) zaken met elkaar vergelijken als argument

‘Ik weet zeker dat de nieuwe eerstejaars de werkwoordspelling
niet beheersen. De eerstejaars van dit jaar kunnen ook niet
spellen’

Regels
Wet of regel om je opvattingen te ondersteunen

‘Je krijgt een bon voor te hard rijden. Op deze weg mag je maar
tachtig kilometer per uur’

Dia 17

Typen argumenten 4
Weerlegging van tegenargumenten
Uitleggen waarom de argumenten van je tegenstander niet kloppen

‘Buco is het leukste vak. Je zou kunnen zeggen dat Engels ook
leuk is, maar daar krijgen we te veel huiswerk van’
‘Ik neem geel. Rood is ook een mooie kleur, maar van geel wordt
ik net iets vrolijker’

Dia 18

Typen argumenten samen
Pathos, ethos, logos
Meervoudige argumentatie, met minstens een argument pathos (doet beroep op
emotie), een argument ethos (doet beroep op gezag of deskundigheid), een argument
logos (logisch verstand, vaak feiten).

‘Je moet me aannemen voor de opleiding ICT en
Mediatechnologie,
Ik heb goede cijfers op het vmbo, (logos)
Mijn mentor vindt het een goede keuze, (ethos)
En ik wil het heel heel graag! (pathos)
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Dia 19

Oefenen!
• Die nieuwe film is helemaal geflopt, dat komt omdat
de recensies in de kranten zeer negatief waren.
• Als je niet voor 1 juni een stageplaats geregeld hebt,
kun je geen begeleidende docent meer krijgen.
• Nederland moet meedoen met de ontwikkeling van de
nieuwe straaljager, want dat levert werkgelegenheid
op, en dat is goed voor de economie
• We zullen allemaal later met pensioen gaan, dat staat
in het rapport van het Centraal Plan Bureau.

Dia 20

Oefenen!
• De vorige auto van mijn vader was een BMW, de auto
daarvoor was een BWM en die daarvoor ook. Als hij
een nieuwe auto koopt, zal het dus wel weer een BMW
worden.

• Mensen die economie gestudeerd hebben, krijgen
gemakkelijk een goede baan. Van de leerlingen uit mijn
klas die economie zijn gaan studeren, hebben de
meeste inmiddels een interessante baan die goed
betaald wordt.
• KFC heeft het beste eten. Ik vind McDonalds ook lekker
maar daar raak ik nooit van vol.

Dia 21

Oefenen!
• Werknemers met een mbo-opleiding worden
binnenkort massaal ontslagen, want dat gebeurt
altijd bij een tegenvallende economie.

• Het is nu tijd om die aandelen te kopen, want de
koers is heel laag en zal binnenkort stijgen.
• De film Romeo & Juliet is een zeer goede film, dat
schreef Hans Beerekamp in NRC.
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Dia 22

Oefenen!
• Winkeliers willen je nooit iets verkopen, gisteren werd
ik zo slecht in een kledingwinkel geholpen dat ik er
niets gekocht heb.
• De nieuwe film van Paul Verhoeven zal wel veel stof
doen opwaaien, zijn vorige films waren ook allemaal
controversieel.
• Wim is echt een loser. Hij loopt altijd met een rode
rugzak. Een rode rugzak! Hoe stom kun je zijn!
• Pasen is een saai feest. Kerst is ook saai, maar dan krijg
je tenminste langer vakantie.

Dia 23

Thuisopdracht

Deze opdracht maak je individueel en neem je
volgende les mee in je argumentatie
portfoliomap.
We kijken de opdracht dan in de les na.
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Na deze oefening gaan de studenten
individueel met de thuisopdracht aan de
slag.

Bijlage 5a Lesopdracht Deelvaardigheid 1 en 2

Opdracht Argumenteren 2 (lesopdracht Theorie Argumenteren I)
Naam:
Klas:
Datum:
Opdracht A
Onderstreep het standpunt.
Schrijf onder de argumentatie of het argument een feit of een mening is.
(oefening uit: ‘Leren argumenteren voor het mbo’ van Bas Jongenelen)

1. Je moet stoppen met roken, want roken is de belangrijkste oorzaak van longkanker.
2. Het is er altijd mooi weer, de sfeer is er relaxed en het eten is er fantastisch. Mijn
favoriete vakantieland is Italië.
3. Je moet nooit gaan eten in de cafetaria van Boy Bensdorp. Er wordt daar niet goed
schoongemaakt.
4. Ik begrijp helemaal niets van de cartoons van Gummbah, vandaar dat ik zijn humor
niet weet te waarderen.
5. Die oude James bond-films zijn eigenlijk best wel saai, want de achtervolgingsscènes
zijn een stuk minder spectaculair dan in de nieuwere films.
6. Opstaan in de bus voor een ander is een vorm van goed gedrag. Het is zielig voor een
zwangere vrouw als zij de hele busrit zou moeten blijven staan.
7. Het gaat straks regenen, kijk maar naar de donkere wolken die zich samenpakken.
8. Voetbalclub Willem II is in seizoen 2008-2009 veel te laag in de competitie geëindigd.
Dat komt door de matige inzet van de spelers.
9. Koffie uit het Senseo-apparaat is niet te drinken: het is niet warm genoeg, de smaak
is slap en dat schuimlaagje slaat nergens op.
10. Ik ga een hoog cijfer halen voor dat argumentatie-vak. Ik kan standpunt van een
argument onderscheiden.
11. Kies nu zelf een standpunt en onderbouw dit met een feit als argument.
12. Kies nu weer een standpunt en onderbouw dit met een mening als argument.
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Opdracht B
Schrijf onder de argumentatie of het nevenschikkende of onderschikkende argumentatie is.
1. Je krijgt een flinke bekeuring van de politie, want je licht is kapot en je reed door
rood.
2. Ik kijk graag naar praatprogramma’s op tv. Vooral als de presentator goed in vorm is
en als de gasten spraakmakend zijn.
3. Ik hou veel van James Bond-films, de spectaculaire achtervolgingen en de geheime
wapens boeien mij zeer.
4. James Bond-films zijn saai. Iedere film zit vol met achtervolgingen en al die
achtervolgingen lijken op elkaar.
5. Je moet echt op vakantie naar Italië. De stranden zijn mooi, je kunt er goed eten en
de steden herbergen fantastische kunstschatten.
6. Je moet echt op vakantie naar Italië. Vooral vanwege de steden. In Florence bezoek
je natuurlijk het Uffizi-museum, vooral voor het schilderij ‘De geboorte van Venus’.
7. Ga toch lekker uit eten in restaurant Buxtehude. De bediening is er erg goed, met
name door dat leuke meisje met dat blonde haar.
8. Zorg dat je nooit in restaurant Buxtehude terecht komt, de bediening is slecht, het
eten niet gaar en de wijn is er altijd zuur.
9. Mijn moeder krijgt voor haar verjaardag altijd een bos bloemen. Vrouwen houden
van bloemen en mijn moeder is een vrouw.
10. Praatprogramma’s op tv zijn niet mijn ding. Meestal is de presentator niet goed
voorbereid, waardoor hij vaak de plank mis slaat.
11. Geef nu zelf een voorbeeld van nevenschikkende argumentatie.
12. Geef nu zelf een voorbeeld van onderschikkende argumentatie.
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Bijlage 5b Lesopdracht deelvaardigheid 1 en 2 nakijkblad

Nakijkblad Opdracht Argumenteren 2
Opdracht A
Onderstreep het standpunt.
Schrijf onder de argumentatie of het argument een feit of een mening is.
(oefening uit: ‘Leren argumenteren voor het mbo’ van Bas Jongenelen)

1. Je moet stoppen met roken, want roken is de belangrijkste oorzaak van longkanker.
[feit]
2. Het is er altijd mooi weer, de sfeer is er relaxed en het eten is er fantastisch. Mijn
favoriete vakantieland is Italië.
[feit, mening, mening]
3. Je moet nooit gaan eten in de cafetaria van Boy Bensdorp. Er wordt daar niet goed
schoongemaakt.
[mening, maar kan ook algemeen aanvaardbaar feit zijn]
4. Ik begrijp helemaal niets van de cartoons van Gummbah, vandaar dat ik zijn humor
niet weet te waarderen.
[feit]
5. Die oude James bond-films zijn eigenlijk best wel saai, want de achtervolgingsscènes
zijn een stuk minder spectaculair dan in de nieuwere films.
[mening]
6. Opstaan in de bus voor een ander is een vorm van goed gedrag. Het is zielig voor een
zwangere vrouw als zij de hele busrit zou moeten blijven staan.
[mening]
7. Het gaat straks regenen, kijk maar naar de donkere wolken die zich samenpakken.
[feit]
8. Voetbalclub Willem II is in seizoen 2008-2009 veel te laag in de competitie geëindigd.
Dat komt door de matige inzet van de spelers.
[mening]
9. Koffie uit het Senseo-apparaat is niet te drinken: het is niet warm genoeg, de smaak
is slap en dat schuimlaagje slaat nergens op.
[mening]
10. Ik ga een hoog cijfer halen voor dat argumentatie-vak. Ik kan standpunt van een
argument onderscheiden.
[feit]
11. Eventueel klassikaal bespreken.
12. Eventueel klassikaal bespreken.
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Opdracht B
Schrijf onder de argumentatie of het nevenschikkende of onderschikkende argumentatie is.
1. Je krijgt een flinke bekeuring van de politie, want je licht is kapot en je reed door
rood.
[nevenschikkend]
2. Ik kijk graag naar praatprogramma’s op tv. Vooral als de presentator goed in vorm is
en als de gasten spraakmakend zijn.
[nevenschikkend]
3. Ik hou veel van James Bond-films, de spectaculaire achtervolgingen en de geheime
wapens boeien mij zeer.
[nevenschikkend]
4. James Bond-films zijn saai. Iedere film zit vol met achtervolgingen en al die
achtervolgingen lijken op elkaar.
[onderschikkend]
5. Je moet echt op vakantie naar Italië. De stranden zijn mooi, je kunt er goed eten en
de steden herbergen fantastische kunstschatten.
[nevenschikkend]
6. Je moet echt op vakantie naar Italië. Vooral vanwege de steden. In Florence bezoek
je natuurlijk het Uffizi-museum, vooral voor het schilderij ‘De geboorte van Venus’.
[onderschikkend]
7. Ga toch lekker uit eten in restaurant Buxtehude. De bediening is er erg goed, met
name door dat leuke meisje met dat blonde haar.
[onderschikkend]
8. Zorg dat je nooit in restaurant Buxtehude terecht komt, de bediening is slecht, het
eten niet gaar en de wijn is er altijd zuur.
[nevenschikkend]
9. Mijn moeder krijgt voor haar verjaardag altijd een bos bloemen. Vrouwen houden
van bloemen en mijn moeder is een vrouw.
[onderschikkend]
10. Praatprogramma’s op tv zijn niet mijn ding. Meestal is de presentator niet goed
voorbereid, waardoor hij vaak de plank mis slaat.
[onderschikkend]
11. Eventueel klassikaal bespreken.
12. Eventueel klassikaal bespreken.

Opdracht C (klassikaal)
1. Die nieuwe film is helemaal geflopt, dat komt omdat de recensies in de kranten zeer
negatief waren. (oorzaak/gevolg)
2. Als je niet voor 1 juni een stageplaats geregeld hebt, kun je geen begeleidende
docent meer krijgen. (regels)
3. Nederland moet meedoen met de ontwikkeling van de nieuwe straaljager, want dat
levert werkgelegenheid op, en dat is goed voor de economie (voordelen/nadelen)
4. We zullen allemaal later met pensioen gaan, dat staat in het rapport van het
Centraal Plan Bureau. (autoriteit)

78

5. De vorige auto van mijn vader was een BMW, de auto daarvoor was een BWM en die
daarvoor ook. Als hij een nieuwe auto koopt, zal het dus wel weer een BMW
worden. (vergelijking)
6. Mensen die economie gestudeerd hebben, krijgen gemakkelijk een goede baan. Van
de leerlingen uit mijn klas die economie zijn gaan studeren, hebben de meeste
inmiddels een interessante baan die goed betaald wordt. (voorbeeld)
7. KFC heeft het beste eten. Ik vind McDonalds ook lekker maar daar raak ik nooit van
vol. (weerlegging tegenargumenten)
8. Werknemers met een mbo-opleiding worden binnenkort massaal ontslagen, want
dat gebeurt altijd bij een tegenvallende economie. (oorzaak/gevolg)
9. Het is nu tijd om die aandelen te kopen, want de koers is heel laag en zal binnenkort
stijgen. (voordelen/nadelen)
10. De film Romeo & Juliet is een zeer goede film, dat schreef Hans Beerekamp in NRC.
(autoriteit)
11. Winkeliers willen je nooit iets verkopen, gisteren werd ik zo slecht in een
kledingwinkel geholpen dat ik er niets gekocht heb. (voorbeeld)
12. De nieuwe film van Paul Verhoeven zal wel veel stof doen opwaaien, zijn vorige films
waren ook allemaal controversieel. (vergelijking)
13. Wim is echt een loser. Hij loopt altijd met een rode rugzak. Een rode rugzak! Hoe
stom kun je zijn! (regels)
14. Pasen is een saai feest. Kerst is ook saai, maar dan krijg je tenminste langer vakantie.
(weerlegging van tegenargumenten)

79

Bijlage 6 Huiswerkopdracht Theorieles Argumenteren I (Politiek Opdracht 3)

Opdracht Argumenteren 3 (Politiek Opdracht 3)
Deze opdracht maak je individueel en neem je volgende les mee. We kijken de opdracht dan
in de les na. Weet je niet meer wat welk argument is? Kijk in je aantekeningen of gebruik de
voorbeelden van de lesopdracht.
Opdracht 1
Neem een standpunt in: kies het vak dat je het leukst vindt en beargumenteer dit met:
- Nevenschikkende argumentatie
- Feit als argument
- Voordelen/nadelen als argument
- Vergelijking als argument
- Autoriteit als argument
- Weerlegging van een tegenargument
Schrijf achter het argument wat voor soort argument het is. Gebruik voor elk nieuw
argument een nieuwe alinea.
Opdracht 2
Neem een standpunt in: kies iets waarvan je vind dat het verboden moet worden.
Beargumenteer dit met:
- Onderschikkende argumentatie
- Feit als argument
- Oorzaak en gevolg
- Voorbeeld als argument
- Regel als argument
- Weerlegging van een tegenargument
Opdracht 3
Beargumenteer waarom jij aangenomen moet worden op de stageplaats van je dromen.
Beargumenteer dit door middel van de argumenten pathos, ethos en logos. Hier staat nog
eens uitgelegd wat dat is:
“Meervoudige argumentatie, met minstens een argument pathos (doet beroep op
emotie), een argument ethos (doet beroep op gezag of deskundigheid), een
argument logos (logisch verstand, vaak feiten).
‘Je moet me aannemen voor de opleiding ICT en Mediatechnologie,
Ik heb goede cijfers op het vmbo, (logos)
Mijn mentor vindt het een goede keuze, (ethos)
En ik wil het heel heel graag! (pathos)”

Print je opdrachten uit en neem deze volgende les mee. Deze opdracht telt mee voor het
buco-thema Politiek.
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Bijlage 7
Lesvoorbereidingsformulier Theorieles Argumenteren I
Fase

Tijd

Inhouden / leerstof (leerdoel)

Activiteit leraar (werkvormen)

Start

10
min

Leerling motiveren voor het
onderwerp

Geeft opdracht nulmeting terug
Uitleg en doelen lessenserie

Kern

20
min

20
min

Activiteit leerlingen

Hulpmiddel Controle
Is het leerdoel bereikt? (per
fase toetsen)
Gemaakte Leerlingen doen mee in de
opdrachten les en werken serieus aan
nulmeting, opdrachten
PP
PP,
Leerling neemt standpunt
Lesin en kan standpunten en
opdracht
argumenten geven in juiste
ondersteuningsrelatie

Luisteren, kunnen
vragen stellen,
geven antwoord op
vragen, doen mee.
Leerling herkent standpunten en Deelvaardigheid: standpunt kunnen Luisteren, stellen
argumenten
formuleren
eventueel vragen,
Leerling kan een standpunt
Instrueren en voordoen & begeleid geven antwoord op
innemen
inoefenen (10 minuten)
vragen. Maken
Leerling kan standpunten en
Toepassen en bespreken (10
opdracht eerst
argumenten geven in juiste
minuten), denken/delen/uitwisselen individueel, daarna
ondersteuningsrelatie
bespreken in
tweetallen, tenslotte
klassikaal
bespreken.
Leerling herkent en geeft een
Deelvaardigheid: argumenten
Luisteren, stellen
PP,
feitelijk en meningsargument
afwegen en ordenen
eventueel vragen,
LesLeerling herkent en geeft
Instrueren en voordoen & begeleid geven antwoord op opdracht
enkelvoudige/meervoudige en
inoefenen: structuur van
vragen. Maken
nevenschikkende/onderschikke argumenten (10 minuten)
opdracht in duo’s,
nde argumentatie
Toepassen en bespreken: structuur daarna klassikaal
van argumenten (10 minuten), in
bespreken.
duo’s

Leerling geeft zowel
feitelijk als
meningsargument, geeft
zowel enkelvoudige als
meervoudige en
onderschikkende als
nevenschikkende
argumentatie

Afsluiting

35
min

Leerling herkent en geeft
verschillende typen argumenten
(oorzaak en gevolg, voordelen
en nadelen, autoriteit,
voorbeeld, vergelijking en
regels), weerlegging van
tegenargumenten en
argumenten in logos, ethos en
pathos

Deelvaardigheid: argumenten
afwegen en ordenen:
Instrueren en voordoen: typen,
weerlegging, pathos/ethos/logos
(20 minuten)
Toepassen en bespreken: typen,
weerlegging, pathos/ethos/logos
(15 minuten), in duo’s

Luisteren, stellen
eventueel vragen,
geven antwoord op
vragen. Maken
opdracht in duo’s,
daarna klassikaal
bespreken.

PP,
Lesopdracht

5
min

Leerling past de geleerde
vaardigheden tegelijk toe

Uitleg huiswerkopdracht (Politiek
Opdracht 3)

Luisteren en
schrijven deze
opdracht op voor
volgende week.

PP,
Politiek
Opdracht 3
op elo
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Leerling herkent en geeft
verschillende typen
argumenten (oorzaak en
gevolg, voordelen en
nadelen, autoriteit,
voorbeeld, vergelijking en
regels), weerlegging van
tegenargumenten en
argumenten in logos, ethos
en pathos
Leerling combineert de
verschillende
deelvaardigheden in een
argumentatie

Bijlage 8 Theorieles Argumenteren II op beamer
Dia 1

Theorieles Argumenteren II
Vorige keer:
1. Standpunt formuleren
2. Welke argumenten wel?
Nu:
3. Welke argumenten niet?

Dia 2

Vorige keer:
• Argument is een uitspraak die je standpunt
ondersteunt
• Feiten of meningen als argument?
• Nevenschikkend en onderschikkend:

Dia 3

Standpunt

Standpunt

Argument

Argument Argument Argument
/argument
//argument

BuCo is het leukste vak.
De lessen zijn kort

en we krijgen niet veel
huiswerk.

Buco is het leukste vak.
We krijgen niet veel huiswerk

en het huiswerk dat we krijgen is niet moeilijk

Dia 4

Vorige keer:
 oorzaak en gevolg
‘Het gaat straks regenen, je ziet de donkere wolken’
 voordelen en nadelen
‘Stop toch met roken, je krijgt er longkanker van!’
 autoriteit
‘Het Nederlandse elftal moet aanvallender spelen, dat
vindt Johan Cruijff ook’
 voorbeeld
‘Rembrandt is de grootste Nederlandse schilder, alleen
al ‘De Nachtwacht’ maakt dat duidelijk’

Dia 5

Vorige keer:
 vergelijking
‘Ik weet zeker dat de nieuwe eerstejaars de
werkwoordspelling niet beheersen. De eerstejaars van dit
jaar kunnen ook niet spellen’
 regels
‘Je krijgt een bon voor te hard rijden. Op deze weg mag je
maar tachtig kilometer per uur’
 weerlegging van tegenargumenten
‘Buco is het leukste vak. Je zou kunnen zeggen dat Engels
ook leuk is, maar daar krijgen we te veel huiswerk van’
 argumenten in pathos, ethos en logos
- huiswerkopdracht?

Dia 6

Welke argumenten niet?
• De argumenten mogen niet tegenstrijdig zijn
met elkaar
“ik vind dat je moet stoppen met roken,
het is ongezond en het is lekker”
• Argumenten die niet algemeen aanvaardbaar
zijn, zijn niet sterk. Feiten zijn daarom sterker
dan meningen. Een mening als argument kun
je daarom het best ook weer onderbouwen.
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Aantekening:
Van feitelijke uitspraken waarvan de
waarheid op een of andere manier kan
worden gecontroleerd, kan de
aanvaardbaarheid zonder problemen
worden vastgesteld. Over niet-feitelijke
uitspraken is soms ook snel
overeenstemming te bereiken,
wanneer dit gaat om morele oordelen
of principes (‘ouders moeten hun
kinderen goed verzorgen’ of ‘kwaliteit is
altijd beter dan rommel’). In veel
andere gevallen is het echter moeilijk
om het eens te worden over de
aanvaardbaarheid van een uitspraak.

Dia 7

Welke argumenten niet?
Drogreden:

een argumentatie die niet
klopt (maar het is vaak
moeilijk om aan te tonen
dat dit zo is)

Foutieve oorzaak-gevolg, valse autoriteit, overhaaste
generalisatie, foutieve vergelijking, ontduiken van de bewijslast,
cirkelredenering, persoonlijke aanval, vals dilemma, populistisch
argument, beroep op barmhartigheid

Dia 8

Drogredenen
• foutieve oorzaak-gevolg
Ene gebeurtenis is niet de oorzaak van de andere: en dus is de argumentatie niet juist

‘Geweld op tv zorgt voor gewelddadige kinderen, want kinderen die
naar geweld kijken, worden later zelf gewelddadig’

• valse autoriteit
Wordt er gebruik gemaakt van een echte autoriteit op dat gebied?

‘Die mayo is lekker, want dat zei Gerard Joling in de reclame’

• overhaaste generalisatie
Een verkeerd gebruikt voorbeeld

‘Limburgers zijn onaardige mensen, vorige week was ik in Roermond
aan het winkelen en ik werd helemaal niet fijn geholpen’.

Dia 9

Drogredenen
• foutieve vergelijking
De zaken die vergeleken worden hebben helemaal niet zoveel met elkaar te maken

‘het is niet zo erg gesteld met de mensenrechtenschendingen in
Rusland, de sporters die meededen met de Olympische Spelen in Sotsji
zijn allemaal levend thuis gekomen’

• ontduiken van bewijslast
Je gebruikt eigenlijk helemaal geen argument, dus je hebt niets om je standpunt te
bewijzen

‘Iedereen weet toch dat Marokkanen allemaal crimineel zijn?’

• cirkelredenering
Je zegt eigenlijk twee keer hetzelfde: je argument is een herhaling van je standpunt.

‘Ik vind vrijheid de belangrijkste waarde, want ik vind dat iedereen vrij
moet zijn’

85

Aantekening:
Geweld op tv: het kan ook zo zijn dat
gewelddadig zijn, eerder naar geweld
kijken.

Dia 10

Drogredenen
• Persoonlijke aanval
Je toont aan dat je tegenstander onbetrouwbaar is, maar het heeft weinig met de discussie
te maken

‘Bij die leraar leer je helemaal niets, weet je dat hij zijn vrouw bedriegt
met de overbuurvrouw?’

• Vals dilemma
Er wordt voorgesteld dat er geen andere keus is, terwijl er vaak veel tussenin zit.

‘Wie niet voor is, is tegen ons’

• Beroep op barmhartigheid
Iemand onder druk zetten met persoonlijke omstandigheden of nadelige gevolgen

‘Mevrouw, u moet me een voldoende geven voor dit proefwerk,
want bij een onvoldoende krijg ik vreselijk slaag van mijn ouders’

Dia 11

Drogredenen
• Populistisch argument
Iemand voert het grote publiek op als bewijs óf ‘slijmt’ bij het aanwezige publiek

‘De Iphone 5s is de beste telefoon, want het is de meest
verkochte telefoon’

‘Er is hier in deze zaal veel gezond verstand aanwezig, u bent niet
gek, u laat zich niet voor de mal houden – vandaar dat we weten
dat de huidige milieumaatregelen veel te ver gaan!’

Al deze drogredenen maken je argumentatie minder
sterk. Check nu je allereerste argumentatieopdracht
op drogredenen, welke kun je vinden?

Dia 12

Huiswerkopdracht Argumenteren
 Schrijf op welke drogredenen worden gebruikt
 Schrijf ook op welke drogredenen je in de
allereerste argumentatieopdracht hebt
gebruikt (vrijheid/gelijkheid/geloof).
Je vindt de opdracht op elo.
Print je antwoorden en stop de opdracht voor
volgende buco-les in je portfolio.
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Voordat de leerlingen zelfstandig aan
de opdracht beginnen bespreekt de
docent de eerste paar vragen klassikaal
(inoefenen).

Bijlage 9a Huiswerkopdracht Theorieles Argumenteren II

Opdracht Argumenteren 4
Deze opdracht maak je individueel en neem je volgende les geprint mee in je portfolio.
De drogredenen waar je uit kunt kiezen worden hier nog eens herhaald.
 Foutieve oorzaak-gevolg (‘Geweld op tv zorgt voor gewelddadige kinderen, want
kinderen die naar geweld kijken, worden later zelf gewelddadig’)
 Valse autoriteit (‘Die mayo is lekker, want dat zei Gerard Joling in de reclame’)
 Overhaaste generalisatie (‘Limburgers zijn onaardige mensen, vorige week was ik in
Roermond aan het winkelen en ik werd helemaal niet fijn geholpen’)
 Foutieve vergelijking (‘het is niet zo erg gesteld met de mensenrechtenschendingen
in Rusland, de sporters die meededen met de Olympische Spelen in Sotsji zijn
allemaal levend thuis gekomen’)
 Ontduiken van de bewijslast (‘Iedereen weet toch dat Marokkanen allemaal
crimineel zijn?’)
 Cirkelredenering (‘Ik vind vrijheid de belangrijkste waarde, want ik vind dat iedereen
vrij moet zijn’)
 Persoonlijke aanval (‘Bij die leraar leer je helemaal niets, weet je dat hij zijn vrouw
bedriegt met de overbuurvrouw?’)
 Vals dilemma (‘Wie niet voor is, is tegen ons’)
 Populistisch argument (‘De Iphone 5s is de beste telefoon, want het is de meest
verkochte telefoon’, of ‘Er is hier in deze zaal veel gezond verstand aanwezig, u bent
niet gek, u laat zich niet voor de mal houden – vandaar dat we weten dat de huidige
milieumaatregelen veel te ver gaan!’)
 Beroep op barmhartigheid (‘Mevrouw, u moet me een voldoende geven voor dit
proefwerk, want bij een onvoldoende krijg ik vreselijk slaag van mijn ouders’)
OPDRACHT 1: Schrijf bij de onderstaande argumenten welke drogredenen er gebruikt
worden.
1. Het gaat echt niet regenen vanmiddag, dat zei mijn moeder gisteren.
2. Wiskunde is het moeilijkste schoolvak, dat is gewoon zo.
3. Als je wilt slagen voor je rij-examen dan moet je op je linkerzij in slaap vallen. Ik sliep
op mijn linkerzij toen ik examen moest doen en ik ben in een keer geslaagd.
4. Natuurlijk heb ik gelijk, ik heb altijd gelijk!
5. Leerlingen in het voortgezet onderwijs zouden door hun ouders naar school gebracht
moeten worden, want leerlingen in het basisonderwijs worden ook altijd door hun
ouders naar school gebracht.
6. De vormgeving van Apple is altijd bijzonder – je houdt ervan of je haat ‘t!
7. Koop je elektrische apparatuur bij de Media Markt, je bent toch niet gek?
8. Alle leraren gaan op vakantie naar Frankrijk, ik kan zo drie onderwijzers noemen die
naar Frankrijk gaan.
OPDRACHT 2: Schrijf nu op welke drogredenen je in de allereerste argumentatieopdracht
hebt gebruikt (de opdracht waar je moest kiezen tussen vrijheid, gelijkheid of geloof).
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Bijlage 9b Huiswerkopdracht Theorieles Argumenteren II nakijkblad

Nakijkblad Opdracht Argumenteren 4
Welke drogredenen worden gebruikt?
1. Het gaat echt niet regenen vanmiddag, dat zei mijn moeder gisteren.
[valse autoriteit]
2. Wiskunde is het moeilijkste schoolvak, dat is gewoon zo.
[ontduiken van bewijslast]
3. Als je wilt slagen voor je rij-examen dan moet je op je linkerzij in slaap vallen. Ik sliep
op mijn linkerzij toen ik examen moest doen en ik ben in een keer geslaagd.
[foutieve oorzaak-gevolg]
4. Natuurlijk heb ik gelijk, ik heb altijd gelijk!
[cirkelredenering]
5. Leerlingen in het voortgezet onderwijs zouden door hun ouders naar school gebracht
moeten worden, want leerlingen in het basisonderwijs worden ook altijd door hun
ouders naar school gebracht.
[verkeerde vergelijking]
6. De vormgeving van Apple is altijd bijzonder – je houdt ervan of je haat ‘t!
[vals dilemma]
7. Koop je elektrische apparatuur bij de Media Markt, je bent toch niet gek?
[populistisch argument]
8. Alle leraren gaan op vakantie naar Frankrijk, ik kan zo drie onderwijzers noemen die
naar Frankrijk gaan.
[overhaaste generalisatie]
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Bijlage 10 Lesvoorbereidingsformulier Theorieles Argumenteren II
Fase

Tijd

Inhouden / leerstof
(leerdoel)

Activiteit leraar (werkvormen)

Activiteit leerlingen

Hulpmiddelen

Kern

15
min

Leerling kan theorie
van vorige les
uitleggen

Herhaalt nog eens de theorie van
vorige les, stelt de leerlingen vragen
en laat de leerlingen elkaar
uitleggen.

Luisteren, stellen vragen
en geven antwoord op
vragen, leggen aan elkaar
uit, doen mee.

PP

Geeft nieuwe theorie, legt uit en laat Luisteren, stellen vragen
leerlingen voorbeelden bedenken en en geven antwoord op
herkennen.
vragen: doen mee met de
les.

PP

Legt de huiswerkopdracht uit.

PP,
huiswerkopdracht
op elo

10
min

Leerling kan
drogredenen
herkennen
Leerling kan uitleggen
wanneer een
argument deugdelijk is
5 min Leerling past de
geleerde
deelvaardigheid toe

Luisteren, stellen
eventueel vragen.

Controle
Is het leerdoel
bereikt? (per fase
toetsen)
Wanneer de
leerlingen de
juiste antwoorden
kunnen geven op
vragen.
Wanneer de
leerlingen
meedoen.

Wanneer de
leerlingen aan de
slag kunnen met
de huiswerkopdracht.

Bijlage 11 Oefenen & Evalueren I op beamer
Dia 1

Argumenteren
BuCo Onderwerp 3

Dia 2

Wat gaan we doen?






Opdracht nakijken
Waarom ook alweer argumenteren?
Een goede argumentatie bestaat uit…
Evalueer je eigen opdracht
Oefenen!

 Volgende week laatste les + eindmeting!

Dia 3

Opdracht 4 nakijken
• Wissel je huiswerkopdracht uit met je
buurman, en kijk ‘m na
• Bespreek dit daarna met je buurman, zorg dat
je uiteindelijk alle antwoorden hebt (ook
onderdeel 2)
• Kom je er niet uit? Overleg met een ander duo

Dia 4

Opdracht 4 nakijken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

valse autoriteit
ontduiken van bewijslast
foutieve oorzaak-gevolg
cirkelredenering
verkeerde vergelijking
vals dilemma
populistisch argument
overhaaste generalisatie

En wat heb je gevonden bij je eigen nulmeting?

Dia 5

Het nut van argumenteren
•
•
•
•

de ander overtuigen, wie dan ook
de Nederlandse cultuur
bedrijfsleven (en op stage!)
waar wordt geargumenteerd?

Wanneer heb jij voor het laatst geargumenteerd?

Dia 6

Theorie argumenteren
We hebben geleerd:
1. Standpunt formuleren
2. Welke argumenten wel?
3. Welke argumenten niet?
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Dia 7
Een goede argumentatie bestaat uit:
• Een standpunt dat ondersteunt wordt door een argument
• Meerdere argumenten (hoe meer, hoe sterker)

• Nevenschikkende en onderschikkende argumentatie
• Minstens één feitelijk argument
• Weerlegging van een tegenargument

Dia 8
Een goede argumentatie bestaat uit:
• Typen argumenten die we behandeld hebben:
oorzaak en gevolg, voordelen en nadelen, autoriteit,
voorbeeld, vergelijking, regels
• Argumenten in pathos, ethos en logos
• Aanvaardbare argumenten

Dia 9
In een goede argumentatie hoort niet thuis:
• Tegenstrijdige argumenten
• Drogredenen, denk aan:
foutieve oorzaak-gevolg
valse autoriteit
overhaaste generalisatie
foutieve vergelijking
ontduiken van de bewijslast
cirkelredenering
persoonlijke aanval
vals dilemma
populistisch argument
beroep op barmhartigheid

92

Dia 10
Opdracht 5: Evalueer je eigen opdracht
• Neem je allereerste opdracht voor
argumenteren
• Pas het schema van Opdracht 5 hier op toe
• Schrijf ook op wat je nog zou kunnen
verbeteren om van de eerste opdracht een
goede argumentatie te maken

Dia 11

Oefenen! Opdracht 6
• Maak groepjes van 4 of 5
• Schrijf een standpunt op je eigen opdrachtblad
• Beargumenteer dit met één argument, schrijf erbij wat
voor soort argument dit is (kijk naar de eisen van een
goede argumentatie)
• Geef het blaadje door aan de volgende
• Deze schrijft een ander soort argument bij het
standpunt, en schrijft erbij wat voor soort argument dit
is
• Geef dit zo door tot het blaadje weer bij de eigenaar is
• Bespreek met je groepje welke argumenten er allemaal
zijn gebruikt, en welke niet

Dia 12

Oefenen! Opdracht 6
Welke argumenten zijn gebruikt en welke niet?

Stop alle opdrachten in je portfolio.
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Dia 13

Volgende week:
• Laatste keer oefenen
• De eindmeting: is je argumentatie verbeterd?
• Lever je portfolio in met alle opdrachten (8 in
totaal, tot nu toe 6)
Nog effe…
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Bijlage 12 Lesopdracht Evaluatie op nulmeting

Opdracht Argumenteren 5
Neem je allereerste opdracht voor argumenteren.
A. Beantwoord in een schema de volgende vragen:
1. Wat is het standpunt?
2. Hoeveel argumenten worden er genoemd?
3. Vat ieder argument kort samen
4. Ga per argument na tot welk type het behoort
Vul dit schema aan en teken eventueel kolommen bij:
Standpunt

Argument 1

Type

Argument 2

Type

Argument 3

Type

B. Hoe zou je deze eerste opdracht tot een betere argumentatie kunnen maken? Kijk hierbij
naar de eisen voor een goede argumentatie.

Eisen voor een goede argumentatie
Een goede argumentatie bestaat uit:
In een goede argumentatie hoort niet thuis:
• Een standpunt dat ondersteund wordt door
• Tegenstrijdige argumenten
een argument
• Drogredenen, denk aan:
• Meerdere argumenten (hoe meer, hoe
foutieve oorzaak-gevolg
sterker)
valse autoriteit
• Nevenschikkende en onderschikkende
overhaaste generalisatie
argumentatie
foutieve vergelijking
• Minstens één feitelijk argument
ontduiken van de bewijslast
• Weerlegging van een tegenargument
cirkelredenering
• Typen argumenten die we behandeld
persoonlijke aanval
hebben:
vals dilemma
oorzaak en gevolg, voordelen en nadelen,
populistisch argument
autoriteit, voorbeeld, vergelijking, regels
beroep op barmhartigheid
• Argumenten in pathos, ethos en logos
• Aanvaardbare argumenten
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Bijlage 13 Toepassingsopdracht ‘rond schrijven’

Argumenteren Opdracht 6
Maak groepjes van 4 of 5. Schrijf een standpunt op je eigen opdrachtblad. Beargumenteer
dit met één argument, schrijf erbij wat voor soort argument dit is (kijk hierbij naar de eisen
voor een goede argumentatie). Geef het blaadje door aan de volgende van je groepje. Die
schrijft een ander soort argument bij het standpunt, en schrijft erbij wat voor soort
argument dit is. Iedereen geeft zijn opdracht zo door tot ieder zijn eigen blad weer heeft.
Bespreek met je groepje welke argumenten er allemaal zijn gebruikt, en welke niet.
STANDPUNT

ARGUMENT 1 + soort argument

ARGUMENT 2 + soort argument

ARGUMENT 3 + soort argument

ARGUMENT 4 + soort argument

(ARGUMENT 5 + soort argument)

Bijlage 14 Lesvoorbereidingsformulier Oefenen & Evalueren I
Fase

Tijd

Start

15
min

Kern

Inhouden / leerstof
(leerdoel)

Leerlingen weten wat
we gaan doen
vandaag
Leerlingen evalueren
op een andere manier
huiswerk
5 min Leerling krijgt beeld
van wat hij met de
theorie in de praktijk
kan (en wordt
gemotiveerd)
10
Leerling weet waar
min
een goede
argumentatie aan
moet voldoen
10
Leerling kan op eigen
min
werk reflecteren en
aangeven waar eigen
verbeterpunten liggen
20
min

Leerling kan theorie
toepassen, leerling
kan samenwerken

Zelf30
standig min
werken

Leerling kan theorie
toepassen

Activiteit leraar (werkvormen)

Activiteit leerlingen

Hulpmiddelen

Legt uit wat we gaan doen vandaag. Luisteren, stellen
PP
Laat leerlingen elkaars huiswerk
eventueel vragen en geven
controleren.
antwoord op vragen.
Controleren elkaars
huiswerk.
Werkt met de leerlingen aan
transfer, geeft de leerdoelen op
lange termijn: waarom ook alweer
argumenteren?

Luisteren, stellen vragen
en geven antwoord op
vragen, doen mee.

PP

Herhaalt de theorie van voorgaande Luisteren, stellen vragen
lessen met de leerlingen
en geven antwoord op
vragen, doen mee.

PP

Legt opdracht uit en is daarna
beschikbaar voor vragen

Reflecteren op hun
allereerste opdracht: wat
zou de leerling kunnen
doen om een betere
argumentatie te schrijven?
Legt en deelt opdracht uit, is daarna Maken in groepjes de
beschikbaar voor vragen. Per groepje opdracht ‘Rond schrijven’.
wordt klassikaal 1 argumentatie
Klassikale bespreking.
besproken, welke argumenten zijn
goed, welke niet, etc.
(is beschikbaar voor vragen)
Maakt eventuele
openstaande opdrachten.

Controle
Is het leerdoel bereikt?
(per fase toetsen)
Wanneer leerlingen
duidelijk is wat we gaan
doen

Wanneer leerlingen
duidelijk is wat ze hebben
aan de vaardigheid
argumenteren

Wanneer leerlingen mee
doen en antwoord kunnen
geven op vragen van de
docent.
PP, opdracht Wanneer leerlingen op
geprint voor eigen werk kunnen
elke leerling reflecteren
PP, opdracht Wanneer leerlingen
geprint voor samenwerken en bezig
elke leerling zijn met de opdracht
Alle
opdrachten
uit
lessenserie

Wanneer de leerlingen
rustig aan het werk zijn

Bijlage 15 Oefenen & Evalueren II op beamer
Dia 1

Argumenteren,
de afsluiting!
BuCo Onderwerp 3

Dia 2

Wat gaan we doen?
 Reflecteren (opdracht 7a)
 Ronde Tafel discussie (opdracht 7b)
 Eindmeting! (opdracht 8)

Hoe argumenteren jullie nu ten opzichte van eerst?
Heeft mijn onderzoek iets opgeleverd?

Dia 3

Reflecteren (7a)
Blader je portfolio door en schrijf op:
 Wat goed ging (zowel qua argumenteren als je eigen houding
tijdens de lessenreeks)
 Wat minder goed ging (zowel qua argumenteren als je eigen
houding tijdens de lessenreeks)
 Wat vond je moeilijk?
 Wat zou je nog moeten oefenen om een nog betere
argumentatie te schrijven?
 Waar moet je straks bij de eindmeting, de laatste
argumentatie schrijven, op letten?
Klaar? Oefenen waar nodig
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Dia 4

Ronde Tafel discussie (7b)
• Vorm groepjes van 4/5 studenten
• Leg je portfolio aan de kant.
• Doe met je groepje de Ronde Tafel discussie:
noem om beurten één eis voor een goede
argumentatie.
• Schrijf de eisen die jij hebt genoemd op je
blad

Dia 5

De eindmeting
• Lees de opdracht goed door
• Bedenk wat we afgelopen weken besproken
hebben
• Schrijf een argumentatie bij een zelfgekozen
standpunt
• Doel: er is een verbetering in je argumenteren
zichtbaar tussen de eerste en deze laatste
opdracht

Dia 6
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Bijlage 16 Lesopdracht Reflecteren en Ronde Tafel discussie

Opdracht Argumenteren 7a
Blader je portfolio door. Schrijf in een reflectie:
- Wat goed ging (zowel qua argumenteren als je eigen houding tijdens de lessenreeks)
- Wat minder goed ging (zowel qua argumenteren als je eigen houding tijdens de lessenreeks)
- Wat vond je moeilijk?
- Wat zou je nog moeten oefenen om een nog betere argumentatie te schrijven?
- Waar moet je straks bij de eindmeting, de laatste argumentatie schrijven, op letten?
Wanneer je klaar bent oefen je door de argumenten die je nog moeilijk vind te schrijven bij een
zelfgekozen standpunt (op de achterkant van dit blad).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Opdracht Argumenteren 7b
Leg je portfolio aan de kant. Doe met je groepje de Ronde Tafel discussie: noem om beurten één eis
voor een goede argumentatie. Schrijf de eisen die jij hebt genoemd hieronder op.
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Bijlage 17 Opdracht eindmeting argumenteren

Opdracht Argumenteren 8
Naam:
Klas:
Datum:
De eindmeting! We zijn er!
Kies een standpunt waarvan je denkt dat je het goed kunt beargumenteren. Denk aan wat we
behandeld hebben. Gebruik onderstaand kader als hulp.

Een goede argumentatie bestaat uit:
• Een standpunt dat ondersteund wordt
door een argument
• Meerdere argumenten (hoe meer, hoe
sterker)
• Nevenschikkende en onderschikkende
argumentatie
• Minstens één feitelijk argument
• Weerlegging van een tegenargument
• Typen argumenten die we behandeld
hebben:
oorzaak en gevolg, voordelen en nadelen,
autoriteit, voorbeeld, vergelijking, regels
• Argumenten in pathos, ethos en logos
• Aanvaardbare argumenten

In een goede argumentatie hoort niet thuis:
• Tegenstrijdige argumenten
• Drogredenen, denk aan:
foutieve oorzaak-gevolg
valse autoriteit
overhaaste generalisatie
foutieve vergelijking
ontduiken van de bewijslast
cirkelredenering
persoonlijke aanval
vals dilemma
populistisch argument
beroep op barmhartigheid

Je maakt deze opdracht individueel.
Je mag geen bronnen gebruiken.
Lever deze opdracht aan het eind van de les op dit papier in, samen met je portfoliomap.
Geef eerst je standpunt.
Gebruik daarna voor elk argument een nieuwe alinea.
Nieuw schrijfpapier kun je vragen bij de docent.
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Bijlage 18 Lesvoorbereidingsformulier Oefenen & Evalueren II
Fase

Tijd

Inhouden / leerstof
(leerdoel)

Start

5 min Leerlingen weten wat
we gaan doen
vandaag

Legt uit wat we gaan doen vandaag. Luisteren, stellen
PP
Legt lesopdracht uit.
eventueel vragen en geven
antwoord op vragen.

Kern

20
min

Is beschikbaar voor vragen

Leerling kan op eigen
werk reflecteren en
aangeven waar eigen
verbeterpunten liggen

Activiteit leraar (werkvormen)

5 min Leerling kan op eigen
werk reflecteren en
aangeven waar eigen
verbeterpunten liggen

Bespreekt de opdracht met de
leerlingen. Zijn er nog vragen over
de theorie?

15
min

Uitleg ronde tafeldiscussie. Tijdens
opdracht rondlopen en controleren.
Na opdracht klassikaal bespreken:
op bord visueel maken.

Leerling kan uitleggen
waar een goede
argumentatie aan
moet voldoen

Activiteit leerlingen

De leerling bladert zijn
portfolio door en schrijft op
wat hij moeilijk of
makkelijk vond. Wat ging
goed en wat kan nog
beter? Waar moet de
leerling bij de eindmeting
op letten? Vervolgens kiest
de leerling wat nog beter
kan en gaat hier
zelfstandig mee oefenen.
Geeft in gesprek met
docent aan waar
verbeterpunten liggen en
waar hij/zij op moet letten.

Hulpmiddelen

PP, opdracht,
portfolio’s

PP, opdracht,
portfolio’s

Leggen portfolio’s weg.
PP, opdracht
Luisteren naar uitleg.
Maken zelfstandig groepjes
en doen de ronde tafel
discussie. Bespreken
daarna hun antwoorden
met de klas.

Controle
Is het leerdoel
bereikt? (per fase
toetsen)
Wanneer
leerlingen
duidelijk is wat we
gaan doen
Wanneer
leerlingen aan
kunnen geven
waar
verbeterpunten
liggen en hier mee
aan de slag
kunnen.

Wanneer
leerlingen aan
kunnen geven
waar
verbeterpunten
liggen.
Wanneer
leerlingen op
kunnen noemen
waar een goede
argumentatie aan
moet voldoen

Eindmeting 5 min De leerling schrijft een Uitleg eindmeting
betere argumentatie
dan bij de nulmeting
40
min

De leerling schrijft een Is beschikbaar voor vragen over de
betere argumentatie
opdracht (niet inhoudelijk). Zorgt
dan bij de nulmeting. ervoor dat iedereen aan het einde
van de les de opdracht heeft
ingeleverd.
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Luisteren, stellen
eventueel vragen

PP, opdracht

Maakt lesopdracht.
Wanneer klaar: inleveren
en zelfstandig werken in
leercentrum.

opdracht

Wanneer
leerlingen weten
wat ze moeten
doen
Wanneer er een
verbetering in
argumenteren
zichtbaar is
tussen de
opdracht van de
nulmeting en deze
opdracht.

