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Inleiding kritisch 
denken  
 
een stand van zaken 
 

 

Er is weinig discussie over het hoe belangrijk kritisch denken is in de hedendaagse 

samenleving. In tal van maatschappelijke discussies wordt het belang ervan impli-

ciet of expliciet aan de orde gesteld. Zo wordt sinds de coronapandemie op sociale 

en andere media volop gediscussieerd over de zin en onzin van vaccinaties. Het is 

slechts één van de vele voorbeelden van het belang van kritisch denken in de 21e-

eeuwse samenleving. Kritisch denken (critical thinking) wordt bijvoorbeeld genoemd 

als één van de 4 c’s, naast communicatie, creativiteit en samenwerking (collabora-

tion) (Schleicher, 2013). In complexe digitale en globaliserende samenlevingen lijkt 

kritisch leren denken meer dan ooit een vereiste voor burgerschap (Vincent-Lancrin 

et al., 2019).  

 

Onderwijs heeft een belangrijke taak om leerlingen dat kritisch denken bij te brengen. In 

de sleutelcompetenties voor een leven lang leren, die de Europese Commissie ontwikkelde, 

wordt kritisch denken meermaals genoemd als een cruciale vereiste om volwaardig te kun-

nen participeren in de samenleving (Figel, 2007). De mens- en maatschappijvakken, en met 

name geschiedenis en filosofie, hebben daarin een logische en cruciale voortrekkersrol op 

zich te nemen (Ekecrantz, 2017). Het is daarom een na te streven onderwijsdoel dat ver-

spreid over het continent is opgenomen in tal van onderwijscurricula.  

 

Er is echter minder overeenstemming over de vraag wat kritisch denken precies inhoudt en 

in het verlengde hiervan, op welke wijze kritisch denken in de klas gerealiseerd kan worden. 

De OESO stelde bijvoorbeeld vast dat er zelfs geen consensus bestaat over wat kritisch 

denken precies is (Vincent-Lancrin et al., 2019). Volgens sommige critici zijn de zoge-

naamde 21e eeuwse vaardigheden, waaronder ook kritisch denken, veel minder nieuw dan 

ze soms voorgesteld worden. Meester, Bergsen, and Kirschner (2017) hekelden de 



Dimensies - nr. 4. (feb 2022)  Tijdschrift voor didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken 5 

holle retoriek die daarbij soms gehanteerd wordt: voor kritisch denken kan gesteld worden, 

misschien nog meer dan voor sommige andere 21e-eeuwse vaardigheden, dat het gaat om 

oude wijn in nieuwe zakken. Meester, Bergsen, en Kirschner benadrukten daarbij dat het 

verlangen om kritisch denken op school te realiseren niet verkeerd is, maar wel gestoeld 

moet worden op solide pedagogische en (vak)didactische fundamenten.  Filosofen uit de 

klassieke oudheid worden vandaag nog steeds geroemd om hun kritisch denkvermogen. 

Misschien is kritisch denken dus wel eerder een antieke vaardigheid dan een 21e-eeuwse? 

Enigszins chargerend gesteld: misschien is de neiging om kritisch denken te typeren als 

een 21e-eeuwse vaardigheid wel een uiting van een gebrek aan kritisch historisch denken? 

 

De directe aanleiding om dit themanummer over kritisch denken uit te brengen, is de be-

hoefte van zowel opleiders als onderzoekers en docenten om conceptuele helderheid over 

dit containerbegrip te krijgen. Dat moet hen in staat stellen met vakgenoten zinvol te re-

flecteren over het concept, en om kritisch denken als docent in de klas didactisch te kunnen 

gebruiken of na te streven. Verschillende cruciale vragen zijn daarbij volgens ons aan de 

orde.  Er wordt met name discussie gevoerd over de vraag of kritisch denken voor een 

denkvaardigheid staat, of voor een houding. Bovendien stelt zich de vraag in hoeverre ken-

nis daarbij noodzakelijk is. Is dat generieke kennis of vakspecifieke kennis? En leidt kritisch 

denken altijd tot een beslissing of tot een handeling? Ook de vraag of kritisch denken vak-

overschrijdend is, dan wel vakspecifiek, is natuurlijk een relevante vraag.  

 

Waar komt de groeiende aandacht voor kritisch denken in het onderwijs vandaan?  

De actualiteit van kritisch denken ligt in Nederland bij de grootschalige vernieuwing van 

het curriculum in het voortgezet onderwijs en ook het primair onderwijs. In het kader van 

curriculum.nu heeft SLO het begrip kritisch denken als vermogen omschreven om te komen 

tot weloverwogen oordelen en beslissingen waarvoor denkvaardigheden en houdingsas-

pecten noodzakelijk zijn (SLO, 2021). 

 

“Bij kritisch denken gaat het om het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen 

en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen.” (SLO, 2021) 

 

Op basis van deze omschrijving heeft SLO vervolgens een leerlijn voor kritisch denken ont-

wikkeld op basis van vijf denkvaardigheden: interpreteren, analyseren, evalueren, conclu-

deren en uitleggen. Bij elk van deze denkvaardigheden wordt niet alleen vakinhoudelijke 

kennis genoemd, maar ook de volgende houdingsaspecten (SLO, 2021): 
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De leerling vertoont bij alle deelvaardigheden (interpreteren, analyseren, evalueren, con-

cluderen en uitleggen) groei op de volgende houdingsaspecten: 

 

• uit gewoonte nieuwsgierig en leergierig zijn; 

• goed geïnformeerd willen zijn; 

• vertrouwen in het eigen vermogen tot redeneren; 

• open staan voor andere meningen, ideeën en verschillende wereldbeelden; 

• andere meningen accepteren en er respectvol mee omgaan; 

• bewust zijn van mogelijke persoonlijke vooroordelen; 

• bereid zijn zorgvuldig genomen beslissingen te heroverwegen. 

 

SLO geeft dus meer duidelijkheid aan het containerbegrip kritisch denken door het onder-

scheiden van vijf denkvaardigheden, een zevental houdingsaspecten en door het belang te 

benadrukken van vakinhoudelijke kennis. 

 

Ook in Vlaanderen is er vernieuwde aandacht voor kritisch denken. Sinds de introductie 

van de nieuwe eindtermen (Vlaamse overheid, 2019) worden leraren in het secundair on-

derwijs uitgedaagd om verschillende aspecten van kritisch denken te realiseren. De 

Vlaamse overheid stelde het afgelopen decennium vast dat de vakoverschrijdende eindter-

men, waarvan kritisch denken deel uitmaakte, te weinig gerealiseerd werden op school. 

Daar werd een nieuw curriculum ontworpen waarin kritisch denken explicieter en veelzijdi-

ger aan bod komt.  

Dit curriculum wordt geleidelijk ingevoerd in het Vlaamse secundair onderwijs sinds 2019. 

Vooralsnog is er geen duidelijkheid of er ook aanpassingen aan het curriculum voor het 

basisonderwijs zullen gebeuren met betrekking tot kritisch leren denken.  

 

Bij gebrek aan conceptuele consensus over deze vraagstukken gaan (praktijk)onderzoe-

kers, leraren en lerarenopleiders zelf bottom-up aan de slag met kritisch denken.  Als ge-

volg daarvan operationaliseren docenten het begrip kritisch denken in hun les op verschil-

lende vakspecifieke manieren.  

Op grond van bovenstaande presenteren we in dit themanummer over kritisch denken met 

enige trots twee clusters van onderzoeksbijdragen, die expliciet of impliciet voortbouwen 

op datgene wat SLO heeft geformuleerd of wat de Vlaamse overheid heeft ontworpen in het 

nieuwe curriculum. 

In het eerste cluster wordt het concept kritisch denken nader onderzocht, wat betreft      

kennis, denkvaardigheden en houdingsaspecten en wordt het belang aangegeven van een 
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bepaalde didactiek van kritisch denken in de klas. Het gaat om de volgende vier bijdragen. 

 

1. In het artikel Twee dimensies van kritisch denken onderzoeken Jan Semeus en Jan Elen 

op grond van een literatuuronderzoek het concept kritisch denken dat resulteert in twee 

dimensies. De eerste dimensie die wordt onderscheiden, laat zien dat kritisch denken drie 

aspecten heeft: het is een vaardigheid, het heeft houdingsaspecten en het heeft een ken-

nisaspect. De tweede dimensie laat zien in hoeverre kritisch denken vakoverstijgend is of 

vakspecifiek. Deze twee dimensies zijn ook toegepast bij het analyseren van de eindtermen 

kritisch denken in Vlaanderen en in Nederland. Daaruit blijkt dat in tegenstelling tot de 

wetenschappelijke literatuur waar geen enkele auteur kritisch denken enkel omschrijft als 

een vaardigheid, de Vlaamse overheid de eindtermen over kritisch denken vooral op basis 

van vaardigheden lijkt te omschrijven. 

 

2. In het artikel Historische begrippen didactiek onderzoekt Wouter Smets vanuit de cog-

nitieve leerpsychologie het belang van kennis, met name oriëntatiekennis in de vorm van 

historische begrippen, als voorwaarde voor kritisch denken bij het vak geschiedenis. Kri-

tisch denken is daarmee geen generieke vaardigheid, maar is vakspecifiek. Hij eindigt met 

de presentatie van een viertal evidence-based mechanismes die - op basis van de werking 

van het werkgeheugen en het langetermijngeheugen - van grote invloed zijn op hoe cogni-

tieve ontwikkeling van leerlingen verloopt en die kunnen verklaren welke didactische prin-

cipes leiden tot het verwerven van kennis van historische begrippen. 

 

3. In het artikel Reflecteren op waardegeladen kritisch denken tijdens klassikale dialo-

gen onderzoekt Floor Rombout het concept ‘waardegeladen kritisch denken’ bij het vak 

filosofie: kritisch en reflexief redeneren over wat het juiste is om te doen of geloven. Hierin 

zijn drie dimensies te herkennen: ten eerste, kritisch redeneren of logisch geldige gevolg-

trekkingen kunnen maken en voor- en tegenargumenten kunnen geven. Ten tweede, de 

normatieve dimensie: het afwegen van waarden, van zaken die mensen belangrijk vinden. 

Tot slot de metacognitieve dimensie: een kritisch denker is ook kritisch op haar eigen aan-

names, waarden, redeneringen en oordelen. Op basis hiervan worden vier vormen van me-

tacognitieve reflectie beschreven die docenten filosofie kunnen inzetten tijdens klassikale 

dialogen: reflectie op cognitieve dimensies van de dialoog, op sociale dimensies, op de 

voortgang en opbrengsten en op de deelnemers zelf. Daarnaast worden drie lesfasen on-

derscheiden waarin metacognitieve reflectie voorkomt: voorafgaand aan, tijdens en na af-

loop van de dialoog. En wordt getoond hoe docenten metacognitieve reflectie initiëren, 

voordoen, monitoren en uitlichten. 
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4. In het artikel Krachtige kennis bij mondiale vraagstukken gaat het om de verhouding 

kennis en kritisch denken bij het vak aardrijkskunde. Mondiale vraagstukken zoals het kli-

maat- en wereldvoedselvraagstuk in het vwo-schoolexamenprogramma voor aardrijks-

kunde bieden volgens Uwe Krause, Bob van Berkel en Tine Beneker een uitstekende kans 

om de verwerving van krachtige kennis te stimuleren. Leerlingen leren dan naast concrete 

en conceptuele kennis, ook reflecteren op de herkomst en betekenis van kennis en verwer-

ven kennis die vereist is om te kunnen deelnemen aan het debat over maatschappelijke 

vraagstukken. De auteurs analyseren verschillende lesmethoden aardrijkskunde, waaruit 

blijkt dat opdrachten vooral gericht zijn op het aanleren van feitelijke en conceptueel een-

voudige kennis en het ontwikkelen van systematische kennis. Uit de analyse blijkt dat er 

weinig opdrachten zijn, waarin hogere orde denkvaardigheden aan de orde komen. 

 

Het tweede cluster van onderzoeksbijdragen zijn praktijkvoorbeelden waarbij vakspeci-

fieke werkvormen worden ingezet om kritisch denken te operationaliseren. Het betreft de 

volgende twee bijdragen. 

 

5. In het artikel Het nut van opschrijven onderzoeken Lieke Holdinga, Tanja Janssen, Jan-

net van Drie en Gert Rijlaarsdam welke patronen in lees- en schrijfactiviteiten van leerlingen 

uit 5 vwo tijdens het maken van een schrijftaak voor de vakken filosofie en geschiedenis 

samenhangen met tekstkwaliteit en denkkwaliteit. Uit de resultaten blijkt dat bij geschie-

denis de leerlingen er bij deze opdracht goed aan deden om relatief veel tijd te besteden 

aan het genereren: het redeneren over de casus. Dat leverde namelijk een tekst van hogere 

kwaliteit op. Het lijkt daarentegen niet verstandig om een hoog percentage van de tijd aan 

het bronmateriaal te besteden. Voor filosofie ziet het patroon van correlaties er anders uit. 

Wat tekstkwaliteit betreft, lijkt het goed om juist tijd te investeren in het lezen, en niet te 

lang te blijven hangen in de genereerfase. Bovendien blijkt bij filosofie het investeren van 

voldoende tijd aan het schrijfproces de moeite waard te zijn: de schrijfactiviteiten (het 

schrijven zelf, teruglezen van eigen tekst en reviseren) hebben een duidelijk verband met 

zowel tekstkwaliteit als denkkwaliteit.  

 

6. In het artikel Kritisch denken in de onderbouw – hoe het vak geschiedenis betekenis-

voller wordt voor leerlingen en docenten beschrijven Firien Dubben en Catherine Schuur-

man  wat een team van leermiddelontwikkelaars observeerde op gebied van kritisch denken 

in het geschiedenisonderwijs in de onderbouw, welke inzichten het team daardoor kreeg 

en welke oplossing en/of ondersteuning vanuit het lesmateriaal bleek te werken in de prak-

tijk. Dat resulteerde ten eerste in een specifieke didactische aanpak voor geschiedenis in 

de onderbouw, waarin kritisch denken centraal staat en ten tweede in de 
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ontwikkeling van een eenvoudig model dat inzicht geeft in de randvoorwaarden voor kri-

tisch denken in de klas.  

 

Ten slotte sluiten de schrijvers van onze drie vaste rubrieken aan bij de verschillende vra-

gen en gedachten over kritisch denken. 

In de rubriek Wat een idee sluit Heleen Torringa impliciet bij de eerste en tweede dimensie 

van Floor Rombout aan en onderscheidt op basis van literatuuronderzoek twee belangrijke 

accentverschillen van het concept kritisch denken: 1. kritisch denken als het beoordelen 

van bestaande argumentatie en 2. kritisch denken als het proces van standpuntbepaling. 

In het onderwijs wordt vaak met behulp van argumentatietheorie de nadruk gelegd op het 

eerste accent: het leren analyseren van een bestaande argumentatie. In deze bijdrage laat 

zij zien wat het belang is van het tweede accent: het komen tot waarderende standpunten’ 

en ‘sturende standpunten’. Waarderende standpunten betreffen “subjectieve oordelen die 

aangegeven of iets goed of slecht is, mooi of lelijk”. Sturende standpunten “bepleiten een 

handeling”. Van beide accenten worden voorbeelden gegeven voor de lespraktijk.  Met haar 

analyse gaat Heleen Torringa een stap verder dan gebruikelijk is: kritisch denken is niet 

alleen een denkvaardigheid, maar kritisch denken leidt tot een sturend standpunt en dat 

bepleit vervolgens een handeling.  

 

Een dergelijke stap zien we ook terug in de rubriek Signalement. We zijn trots om hier een 

interview met Sam Wineburg te presenteren, waarin het begrip kritisch denken wordt toe-

gepast op mediawijsheid. De laatste jaren benadrukt Wineburg, als hoofd van de Stanford 

History Education Group (SHEG), het belang van kritische mediageletterdheid op het inter-

net. Dit project is genaamd Civic Online Reasoning, dus online maatschappelijk geënga-

geerd redeneren. SHEG heeft de noodklok geluid met betrekking tot de vaardigheid van 

jonge mensen in het zoeken en evalueren van online informatie. Hij onderscheidt drie stra-

tegieën, die in de klas kunnen worden ingezet: plaatsbepaling, zijdelingslezen, en klik-

beheersing. Maar dit is geen kritisch denken. We treden pas het domein van kritisch denken 

binnen als studenten kunnen analyseren dat met het geven van de informatie politieke 

standpunten worden ingenomen.  

Maar voor kritisch denken is nog iets anders belangrijk, namelijk aandachtsbescherming. 

De huidige overvloed aan informatie leidt tot een schaarste van aandacht. Dus we moeten 

keuzes maken: welke bron van informatie is onze aandacht waard en waaraan moeten we 

ons kritisch denkvermogen wijden? Daarmee wordt het begrip kritisch denken door Wine-

burg op krachtige wijze gekoppeld aan de actualiteit en de belevingswereld van leerlingen. 
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In de rubriek Uitgelicht wijst Mathijs Booden op twee promoties op onderwijsgeografisch 

gebied. Die van Jan Karkdijk over een onderzoek naar de rol die ‘mysteries’ kunnen spelen 

in het oefenen van hogere geografische denkvaardigheden, en van Iris Pauw over de manier 

waarop leerlingen kritisch over toekomstbeelden kunnen nadenken. 

 

We wensen de lezer van dit themanummer veel leesplezier en natuurlijk vooral verheldering 

van het begrip kritisch denken, dat wellicht kan leiden tot een bewuste didactiek om kri-

tisch denken te oefenen in de klas. Overigens zijn reacties op de bijdragen van dit thema-

nummer van harte welkom op onze redactiemail.  

 

Hans Wessels en Wouter Smets 

namens redactie en hoofdredactie 
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