CoRT is future skill 21e eeuw
“Teaching pupils to think may well be the most important
thing you can do for your pupils”
Edward de Bono

“Ik ben iets op het spoor, zie je? “, antwoordde Winnie-de-Poeh, heel
geheimzinnig.
“Wat voor spoor bedoel je?”, vroeg Knorretje, dichterbij komend.
“Dat is juist wat ik me afvraag”, zei Poeh:”Ik vraag mezelf af: “Wat?”
“En wat denk je dat je jezelf zult antwoorden?”
“Ik zal daarmee moeten wachten tot ik het weet”, zei Winnie-de-Poeh.
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A.A. Milne 1929
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Voorwoord

H

Het onderzoek, en dat is bijzonder, zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met Kitty
Leuverink namens de ULT en Ron van Helvoirt, LIO’er op de Bossche vakschool. Er is dus
sprake van een mooie symbiose tussen de nieuwe docent en docentonderzoeker waarbij zij
door deze nauwe samenwerking elkaars critical friend kunnen zijn en ieder op een
overeengekomen wijze data zullen verzamelen voor elkaar. Bovendien zal Ron van Helvoirt
na afloop van dit onderzoek toegerust zijn met het kunnen aanbieden van een Thinking Skills
programma.
Het onderzoek zal zich dus richten op denkvaardigheden. Er wordt voor dit onderzoek een
methodisch denkvaardighedenprogramma aangeboden. Een programma wat onlangs nog
werd geïntroduceerd bij het Van Maerlant tijdens een webinar. Het programma CoRT,
Cognitive Research Trust is het denkvaardighedenprogramma wat wordt aangeboden (De
Bono, 1986). Het is speciaal voor het onderwijs geschreven en een vertaalslag van de
methode the Six Thinking Hats (De Bono, 1997), een denkvaardighedenprogramma wat
aanvankelijk was geschreven voor het bedrijfsleven, maar ook zijn plaats heeft gevonden in
het onderwijs.
Het praktijkonderzoek richt zich op de vraag of het aanbieden van dit bewust gekozen
denkvaardighedenprogramma, leerlingen beter in staat stelt om hun mening te
onderbouwen met kwalitatieve argumenten. Kun je leerlingen beter leren
(be)argumenteren? Kunnen leerlingen nadat dit programma aangeleerd is een meer
verantwoorde keuze maken? Verder kan deze mogelijk verworven vaardigheid schoolbreed
zijn effect hebben wanneer je beseft dat leerlingen ook beter in staat zijn keuzes te maken in
bv. schoolvakken, sectorkeuze en vervolgstudie MBO.
Drs. P.A.H. van Kessel
juni 2015
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et doen van onderzoek hoort vandaag de dag bij de professionele houding van de
docent, de aankomende docent maar ook de zittende docent. Doen van onderzoek
kun je doen als onderdeel van een opleiding, Lerarenbeurs of via het project
docentonderzoeker. De onderzoeksvraag kan gerelateerd zijn aan de dagelijkse
onderwijspraktijk, al dan niet vakgericht, of schoolbreed. Mijn praktijkonderzoek heeft met
dit alles te maken. Het aanbieden van denkvaardigheden staat feitelijk binnen de wettelijke
kaders van het VMBO onderwijs (preambule) en tegelijkertijd in veel kerndoelen van de
verschillende vakken.
Om enerzijds recht te doen aan wettelijke kaders en tegelijkertijd aan de nieuwsgierigheid
van mij als docent Maatschappijleer en LIO’er Ron van Helvoirt te voldoen heb ik besloten
het schooljaar 2014-2015 in te gaan als docentonderzoeker rondom het thema Thinking
Skills, als onderdeel van de onderzoeksagenda met het oog op kwaliteitsverbetering van het
vak Maatschappijleer.
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IV

Samenvatting

D

e Bossche vakschool kent op dit moment een krachtige ontwikkelingsfase. Om te
beginnen is al in 2012 besloten om in het kader van het behoud van kwalitatief goed
VMBO onderwijs in de gemeente ’s-Hertogenbosch een nieuwe organisatie neer te
zetten die bestaat uit het voormalige Duhamel, Hervion en Van Maerlant. Deze nieuwe
organisatie mag zich tegelijkertijd verheugen op nieuwbouw binnen een aantal jaren. In dit
nieuwe onderwijsaanbod zal na de nieuwbouw ook het Jeroen Bosch College deel gaan
uitmaken van een nieuw en totaal onderwijsaanbod van VMBO basis tot en met VWO. Om
richting te geven aan de nieuwe onderwijsinrichting is er een koersplan geschreven door
algemeen directeur Edward de Gier, dat medio maart 2015 is gepresenteerd aan het
voltallige personeel van genoemde scholen.

Nu het onderzoek voorzichtig aantoont positieve effecten te hebben op de ontwikkeling van
de leerling die op de Bossche vakschool centraal staat, zou implementatie van deze future
skill in het curriculum van de Bossche vakschool evident zijn temeer daar het, zoals gezegd,
zo mooi past binnen het koersdocument 2016.
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In dit koersdocument wordt onder meer gesproken over de zogenaamde future skills:
vaardigheden, die een leerling aangeboden dient te krijgen, te ontwikkelen en in te zetten bij
zijn/haar verdere ontwikkeling. Met deze vaardigheid is de leerling beter in staat om zichzelf
een goede positie te verwerven in de maatschappij. Een van deze future skills is
denkvaardigheid. Voor dit onderzoek is gekozen om het CoRT programma (De Bono, 1986)
aan te bieden en te onderzoeken wat de effecten zijn met betrekking tot het
beargumenteren. Om nu de importantie aan te tonen, maar vooral de effectiviteit van een
dergelijk programma is dit onderzoek in het afgelopen schooljaar 2014-2015 gedaan op de
Bossche vakschool. Het is weliswaar een kortstondig en klein onderzoek, maar de resultaten
zijn hoopgevend. Het zal mogelijk leiden tot een eerste aanzet van kwaliteitsverbetering van
het vak Maatschappijleer. Maar gezegd dient te worden dat deze future skill niet exclusief is
voor het vak Maatschappijleer. Het verantwoord keuzes kunnen maken, het kritisch
beschouwen van mogelijkheden en de gevolgen van keuzes hebben immers ook betrekking
op bijvoorbeeld sectorkeuze en vervolgstudie. Bovendien kan de leerling de aangeboden
CoRT methode, het aangeboden denkvaardighedenprogramma ook naast school inzetten.
Het onderzoek is gedaan in het 3e leerjaar, zowel basis als kader. er is sprake van een
onderzoeksgroep van 27 leerlingen waarbij de jongens en de meisjes evenredig
vertegenwoordigd waren en een qua samenstelling vergelijkbare controlegroep. De
methode is een aantal weken aangeboden en de resultaten zijn gemeten door het
beoordelen aan de hand van een zelfontwikkelde matrix van schoolexamens en debatlessen

V

Dankzegging

E

en onderzoeker levert vaak een eenzaam bestaan. De periode van onderzoek kent zo
zijn momenten van twijfel en onzekerheden. Juist dan is het belangrijk om mensen
om je heen te hebben die jou als onderzoeker kunnen helpen om het onderzoek
voortvarend te laten verlopen. Zonder de hulp van de volgende mensen zou het welhaast
onmogelijk zijn geweest om dit onderzoek uit te voeren en daarvan het verslag te schrijven.
Ik wil eenieder dan ook hiervoor dank zeggen:

E. de Gier, algemeen directeur Bossche vakschool en van Maerlant. Hij gaf mij het mandaat
om aan dit onderzoek te beginnen en daar waar nodig te faciliteren
K. Leuverink, werkzaam aan de ULT (University Tilburg). Zij heeft de centrale bijeenkomsten
rondom het doen van onderzoek geleid en gepresenteerd. Verder voorzag ze me regelmatig
via het bekende spreekuur van de nodige feedback.
R. van Helvoirt. Als LIO’er heeft hij alle lessen bijgewoond om niet alleen zich het programma
eigen te maken, maar ook data te verzamelen, feedback te geven en de rol op zich te nemen
van critical friend.
Klas 3H. Deze leerlingen hebben het mogelijk gemaakt om het onderzoek uit te voeren. Je
hebt immers een onderzoeksgroep nodig en zij hebben deze rol met verve vervuld.
Mede docentonderzoekers. Tijdens de centrale bijeenkomsten is er voortdurend gesproken
over de onderzoeken van elkaar. De feedback die daarbij werd gegeven was uiterst
belangrijk en zinvol.
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Mary Bierkens. Zij heeft alle versies die er verschenen zijn en alle onderdelen als een ware
critical friend gelezen en voorzien van de nodige feedback. Zij heeft in het kader van
validiteit en betrouwbaarheid ook SE’s en debatlessen beoordeeld met de matrix. Tenslotte
heeft zij juist voor het tot stand komen van de laatste versie van het onderzoeksverslag dit
nagekeken op mogelijke tekstuele aanpassingen.

Hoofdstuk 1

Inleiding

“Thinking is not an intelligence, or information, or being right but an operating skill that can be improved”(De
Bono 1994;p301)

D

enken is het gereedschap wat eenieder dagelijks gebruikt. Denken is immers het
gereedschap wat het mogelijk maakt dat we taken kunnen verwerken, instructie
kunnen begrijpen en oplossingen kunnen zoeken en vinden voor dat wat dagelijks
binnen school (en ook daarbuiten) over de leerling wordt uitgestort. Zo ook op de Bossche
vakschool, een kleine categorale VMBO school in ‘s-Hertogenbosch met de sectoren Zorg en
Welzijn, Techniek en Economie. De Bossche vakschool is een VMBO school met ruim 700
leerlingen met uitsluitend basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Binnen de stad
’s-Hertogenbosch is dit de enige school die op dit niveau deze leerwegen aanbiedt.
Vaak hoor je de docent tegen de leerling zeggen: "Denk eens beter na.." Maar daar zit juist
dan ook de oplossing. Door beter na te denken kunnen we inderdaad die som of tekst
oplossen, maar als het onderwijs het gereedschap niet aanbiedt waardoor dat denken beter
verloopt, wordt het een lastige zaak. Als het onderwijs zich blijft beperken tot reproductief
gedrag en niet handvaten aanreikt om creatief en oplossend bezig te zijn wordt er door de
docent een beroep gedaan op een competentie die naar mijn mening niet of niet voldoende
wordt aangeleerd. Lodewijk Asscher hield in september 2014 tijdens het SWZ congres te
Den Haag een toespraak aangaande de verregaande robotisering van de maatschappij. Ook
hij refereerde daarin dat een grote dosis oplossend vermogen en creativiteit een
competentie is die hoogst noodzakelijk is voor de werknemer van de 21e eeuw. In het
Brabants Dagblad van 11 oktober staat een mooi interview met staatssecretaris Sander
Dekker1. Ook hij benadrukt de importantie van aandacht voor denken in een snel
veranderende wereld. “De maatschappij verandert zo snel. Daarom is er meer vraag naar
generieke vaardigheden zoals samenwerken, creativiteit, kritisch denken, communiceren “,
somt Joke Voogt2 de 21st century skills op.
Als je dan bedenkt dat onlangs in hetzelfde Brabants Dagblad (september 2014) een pleidooi
wordt gehouden voor meer weten en minder vakken dan licht Loes Ypma3 nog eens toe, dat
er daardoor meer ruimte zal komen voor samenwerken en kritisch denken.

1

Zie bijlage 1. Brabants Dagblad, 11 oktober 2014
J. Voogt, bijzonder hoogleraar ICT en Curriculum Universiteit Amsterdam.
3
e
L. Ypma, 2 kamerlid voor de PvdA
2

CoRT is future skill 21e eeuw

Van alle fouten die worden gemaakt blijkt 90% zijn oorzaak te vinden in verkeerde
waarnemingen (Perkins, 1987). Denkvaardigheidsprogramma’s kunnen een oplossing zijn
voor niet alleen de matig presterende leerling (zesjes cultuur), maar ook voor de binnen de
geldende normen presterende leerling. Dezelfde Perkins (1987) toont in onderzoek aan dat
er een significante verbetering van de cognitieve prestaties geconstateerd wordt wanneer
een leerling denkvaardigheidsprogramma's aangeboden krijgt. Door zijn onderzoek wordt
aangetoond dat het aanbieden van een denkvaardighedenprogramma aantoonbaar positief
effect heeft en daarmee zijn waarde bewijst voor het onderwijs.

Overigens vindt het ministerie van OC&W dat ook want zo staat er in Bijlage II regeling
examenprogramma’s van het voortgezet onderwijs (OC&W, 2011) examenprogramma
VMBO 1. preambule te lezen, dat er expliciet aandacht besteed dient te worden aan
vaardigheden die genoemd worden onder de volgende artikelen:
artikel 3.2
De leerling leert een aantal strategieën die hij kan gebruiken voor het aanleren van nieuwe
kennis en vaardigheden zoals memoriseren, aantekeningen maken, schematiseren,
verbanden leggen met aanwezige kennis
artikel 3.4
Op een doordachte wijze keuzeproblemen oplossen
artikel 3.7
Op basis van argumenten tot een eigen standpunt komen
artikel 4.4
Verschillen in meningen en opvattingen benoemen en hanteren
artikel 5.3
Een eenvoudige product- en procesevaluatie maken en hieruit conclusies trekken
artikel 6.7
Het beoordelen van de eigen mogelijkheden en interesses in het licht van vervolgstudie,
beroepen en maatschappelijk functioneren
artikel 6.8
Het kunnen maken van een verantwoorde keuze voor een vervolgopleiding

Tot slot dient nog te worden opgemerkt dat waar gesproken wordt over ‘de leerling’, dit
zowel een jongen als een meisje kan zijn. Slechts dan, wanneer dit onderscheid van belang
is, zal de term leerling en leerlinge gehanteerd worden.
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De aangeleerde denkvaardigheid (future skill) beperkt zich overigens niet uitsluitend en
alleen voor dat moment waarop het wordt aangeboden, maar er vindt ook transfer plaats
(Van Kessel, 2008) naar andere leergebieden. De vaardigheden verworven met dit
programma zijn dus vakoverstijgend en er vindt zelfs transfer plaats naar situaties buiten
school. Daarnaast is er een tweede effect waarneembaar door het aanbieden van het
denkvaardigheidsprogramma CoRT en wel dat de impulsiviteit afneemt. (Van Kessel, 2008)
Wat mij betreft dus alle reden om de leerling voor te bereiden op een toekomst waarbij
internet en de social media een mogelijk even grote impact hebben op de maatschappij als
destijds de uitvinding van de boekdrukkunst. Ik kan dus stellen dat er een duidelijke
noodzaak is om leerlingen een denkvaardighedenprogramma aan te bieden wat ze leert om
beter te overwegen, kritischer na te denken en bewuster meningen te vormen die duidelijk
beargumenteert kunnen worden. Leerlingen van de Bossche vakschool hebben daar erg veel
moeite mee. Het is wenselijk zoals u in hoofdstuk 2 kunt lezen, dat het matig kunnen
beargumenteren verbeterd zou kunnen worden en dat mogelijk een
denkvaardighedenprogramma een methode zou kunnen zijn om de leerling beter te leren
argumenteren.

Hoofdstuk 2

Probleemstelling

“Good learners take their time, don’t mind asking questions aren’t afraid of saying ‘I don’t know or being
wrong, can change their minds and enjoy finding out”(Claxton 1991)

D

Op de eerste plaats voor de leerling zelf. 40% van de leerlingen gaat vanuit het VMBO naar
het MBO verder in een andere sector. Ook docenten zien dat leerlingen vaak wat
onbezonnen en impulsief handelen. Ook hier geldt dat dit niet exclusief is voor een
individueel vak. De docent merkt maar al te vaak dat de leerling na instructie direct handelt
en niet zijn aanpak overdenkt. Dit uit zich met name wanneer een leerling dreigt te
blokkeren wanneer hij/zij het antwoord niet weet.
Voorts merkt de leerling vaak en spreekt in individuele gesprekken met docenten uit, dat hij
bepaalde keuzes beter niet had kunnen maken. De docent beroept zich in de begeleiding in
de klas vaak op algemene zaken zoals: “denk wat beter na..” Verder blokkeren veel
leerlingen omdat ze geen enkel handvat hebben dan de eerste impulsieve reactie.
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e belangrijkheid van denkvaardigheden is duidelijk voor mij. Gough (1991) zegt dat
denkvaardigheid misschien wel in deze 21st eeuw de meest belangrijke vaardigheid
is. Belangrijk om de razendsnelle veranderende wereld nog aan te kunnen. Als je
bedenkt dat denken gezien wordt als een vaardigheid, dan mag je ook aannemen dat het
geleerd kan worden. Onderzoek (Higgins et al 2004) toont aan hoe krachtig deze
denkvaardighedenmethoden zijn en hoe leerlingen sterk verbeteren in hun mentale en
cognitieve prestaties. Op de onderzoeksagenda van de Bossche vakschool staat
kwaliteitsverbetering duidelijk bovenaan. In dit opzicht past dit onderzoek uitstekend.
Binnen het vak Maatschappijleer is beargumenteren een vaardigheid die de leerling
voortdurend nodig heeft. De leerlingen van de Bossche vakschool hebben veel moeite met
het onderbouwen van beslissingen en meningen met duidelijke argumenten. Ze beschikken
over weinig oplossend vermogen, hebben een docent nodig die ze stap voor stap
gestructureerd leerstof aanbiedt. Dit is niet uitsluitend uniek voor de Bossche vakschool
leerlingen, maar zijn kenmerken die naar voren komen in eerder onderzoek op VMBO
scholen in Nederland. (Groeneveld 2009)
Voorts is het keuzes maken door leerlingen lastig, waarbij je denkt aan sectorkeuzes en
vervolgopleidingen. Daarnaast valt op dat impulsiviteit zich vertaalt naar meningen met een
geringe of zelfs geen enkele onderbouwing. Verder laat de leerling niet of nauwelijks
creativiteit zien bij het vinden van oplossingen voor aangeboden stellingen. De antwoorden
zijn vaak de antwoorden die voorspelbaar zijn. Dit alles zou verklaard kunnen worden door
het onderzoek van Land (1993) zoals op bladzijde 48 wordt beschreven. In literatuur wordt
creatief denken omschreven als het doorbreken van denkpatronen met of zonder thinking
skill programma’s. Kortom, deze competentie is, zoals al eerder genoemd, van eminent
belang.

Het onderzoek komt voort uit de onderzoeksagenda binnen de Bossche vakschool in het
algemeen. Leerlingen moeten keuzes maken en krijgen in veel proefwerken inzichtsvragen
waarbij naar mening(en) wordt gevraagd. Indirect wijst ook OC&W hierop omdat
denkvaardigheden binnen welhaast elk curriculum terug te vinden is. Ook is het een
wettelijke verplichting binnen de preambule VMBO onderwijs.
Kortom: de VMBO leerling wordt gekenmerkt door een hoge mate van impulsiviteit
waardoor een eenmaal genomen beslissing ontdaan blijkt te zijn van enige onderbouwing.
Doordat er weinig ander perspectief wordt losgelaten op een thema is er weinig sprake
van oplossend vermogen. Het zou van belang zijn om leerlingen in het algemeen en VMBO
leerlingen in het bijzonder deze vaardigheid aan te reiken. Een
denkvaardighedenprogramma zou in deze een duidelijkere en meer prominentere plaats
verdienen binnen het vigerende curriculum. School heeft immers naast zijn
maatschappelijke verplichting ook de wettelijke kaders die vastgelegd zijn in de
kerndoelen VMBO.
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Rondom dit thema zijn al veel (internationale) onderzoeken gedaan. (Moseley, 2005).Die
dienen als bronmateriaal voor dit onderzoek. Geen van deze onderzoeken echter heeft de
effecten van CoRT bestudeerd in samenhang met een eventuele toename van argumentatie.

2.1 Onderzoeksvraag

D

e onderzoeksvraag die centraal staat in dit onderzoek gaat over het inzetten van een
denkvaardighedenprogramma in relatie tot argumenteren. Vanzelfsprekend is in het
onderzoek de onderzoeksvraag leidend, maar zijn er ook een aantal deelvragen te
beantwoorden. In de dagelijkse schoolpraktijk blijkt maar al te vaak dat de leerling
onvoldoende zijn mening onderbouwt. Slechts zelden vind je in de schriftelijke en verbale
antwoorden van de leerling indicatoren die aangeven dat het om een beargumenteerde
mening gaat. In enkele gevallen tref je enkelvoudige argumentatie aan. Nu kun je de
vaardigheid het beter leren argumenteren bevorderen door een programma aan te bieden (
Van Eemeren et al, 1995) In dit onderzoek is gekozen voor het inzetten van het
denkvaardigheden programma CoRT (De Bono, 1986) In paragraaf 2.4 kunt u lezen waarom
er juist een keuze is gemaakt voor het CoRT programma uit een groot scala van de
ontwikkelde denkvaardighedenprogramma’s. De hypothese is, dat wanneer dit programma
wordt aangeboden er een significante verandering optreedt in zowel de kwantitatieve als
ook de kwalitatieve argumenten. Dat immers is het onderzoeksdoel: bepalen of het
aanbieden van genoemd CoRT programma een verbetering laat zien van een meer
genuanceerdere en doordachte mening. Derhalve luidt de onderzoeksvraag:

“In welke mate neemt door het aanbieden van het denkvaardighedenprogramma CoRT
aan VMBO basis en kader leerlingen de kwantiteit en de kwaliteit van argumenten toe?”

2.2 Deelvragen

1. Wat zijn denkvaardigheden?
2. Wat zegt het onderwijs over denkvaardigheden?
3. Welke denkvaardighedenprogramma’s worden gebruikt?
4. Welke programma’s zijn ontwikkeld door de Bono?
5. Kan methodisch denken eigenlijk wel worden aangeleerd?
6. Wat zegt onderzoek en literatuur naar denkvaardighedenprogramma’s?
7. Waarom kiezen voor CoRT als denkvaardighedenprogramma?
8. Wat zijn argumenten?
9. Hoe ziet de onderzoeksmethodologie eruit?
10. Hoe ga je argumenten kwantificeren en kwalificeren?
11. Is er aandacht voor betrouwbaarheid, validiteit en ethiek?
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Om de hoofdvraag goed te kunnen onderzoeken en beantwoorden is het noodzakelijk om
antwoord te geven op een aantal deelvragen:

De deelvragen 1 t/m 8 zullen beantwoord worden in hoofdstuk 3, literatuuronderzoek. De
overige vragen zullen beantwoord worden in hoofdstuk 5.

2.3 Tijdlijn

E

lk onderzoek vraagt veel tijd. Daarom is een goede tijdsplanning onontbeerlijk.
Omdat het onderzoek bij herhaling dezelfde gegevens zou moeten opleveren heb ik
de tijdlijn opgenomen in het onderzoeksverslag. Het tijdsplan wat is opgesteld is
richting gevend voor de verschillende momenten van het onderzoek. Vanzelfsprekend is er
rekening gehouden met de zogenaamde ‘tegenvallers’ zoals het uitvallen van lessen en het
moeten herhalen van een aangeboden les. Verder loopt het tijdspad niet volledig synchroon
met de ULT planning omdat de gekozen denkvaardigheden methode CoRT al wordt
aangeboden vanaf oktober 2014 en doorloopt tot februari 2015.
De tijdlijn van het onderzoek beslaat echter het gehele onderzoek. Na maart 2015 worden
de debatten en schoolexamens geanalyseerd en deze vervolgens gekwantificeerd en
gekwalificeerd volgens een ontwikkelde matrix.

September
2014

Oktober
2014

November
2014

Begeleiding ULT

Onderzoekswerkzaamheden

Introductie
Praktijkproblemen verkennen
Onderzoeksdoel en vragen

Samen met R. komen tot een
onderzoeksvoorstel.

Literatuur zoeken
Theoretisch kader

Verschillende Thinking Skills programma’s
bekijken
Start maken met uitvoeren gekozen
methode
Bestaande toetsen aanpassen

Bespreken onderzoeksvragen
Opzet onderzoeksplan
Bespreken onderzoeksplan

Onderzoeksplan schrijven
Definitief vaststellen onderzoeksvraag
Methode Thinking Skills les 1 en 2
uitvoeren.
Matrix voor beoordelen argumenten
ontwikkelen
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Maand

December
2014

Onderzoeksinstrumenten

Methodeles 3-4 aanbieden. Eerste
toetsresultaten beoordelen aan de hand
van matrix. Introduceren van debatlessen

Januari
2015

Instrumenten bespreken
Ontwerp maken

Methodelessen 5 en 6 aanbieden. Werken
aan onderzoeksverslag/literatuuronderzoek
Aanbieden les 5, 6, 7 en 8. Vervolg
debatlessen

Februari
2015

Uitvoering onderzoek bespreken
Ontwerp
Interventies

Toetsing beoordelen aan de hand van de
matrix. Herhalen van de aangeboden
lessen met nieuwe stellingen, waarbij social
media worden ingezet

Maart
2015

Analysemethoden

Monteren van presentatiefilm

April
2015

Bespreken analyses en conclusies

Uitwerken onderzoeksverslag. Aanzet tot
eerste opzet presentatie

Mei
2015

Rapporteren en presenteren aan directie
Bossche vakschool

Afronden onderzoeksverslag en presentatie

Juni
2015

Presentaties
Evaluatie

Presentatie onderzoek aan genodigden en
aanbieden onderzoeksverslag.
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Indien nodig zal het tijdspad worden bijgesteld. Om vertraging te voorkomen zal er elke
twee weken gekeken worden of het onderzoek nog parallel loopt met dit tijdspad. Tijdens de
begeleidingsuren op maandagmiddag wordt voortdurend gevraagd naar de voortgang en
ook dit is een goed middel om het tijdspad te bewaken.

Hoofdstuk 3

Literatuuronderzoek

"Een groot deel van het onderwijs is gericht op het behalen van bepaalde basisvaardigheden, in plaats van op
het potentieel dat bereikt zou kunnen worden. Misschien zijn onze huidige mentale en intuïtieve vermogens
slechts een schaduw van wat zou kunnen zijn. Misschien is het mogelijk om mensen meer effectievere denkers
te maken. De beweging om les te geven in denkvaardigheden komt voort uit de overtuiging dat het denken kan
worden geleerd en onderwezen. "(Fisher, 1992).

3.1 Inleiding

L

eerlingen beschouwen hun leraar als begeleider, die door allerlei vormen van
kennisoverdracht gemakkelijk wordt geaccepteerd als degene die de waarheid
brengt. De docent wil echter op zijn beurt de leerlingen leren kritisch te denken, hun
mening laten nuanceren door meer en meer kwalitatieve argumenten . Dit hoofdstuk schetst
de huidige noodzaak van kritisch en analytisch denken, het onderzoek dat is uitgevoerd
rondom denkvaardighedenprogramma’s (Moseley, 2005) in het algemeen en het CoRT
programma in het bijzonder en geeft antwoorden op de deelvragen.

Denkvaardigheden. Het is niet moeilijk veel boeken te vinden en te lezen over dit
onderwerp. Zoals Nisbet al opmerkt (1990) is het concept van denkonderwijs niet nieuw. In
de literatuur wordt denken gezien als een belangrijke vaardigheid die kan worden getraind.
(zie 3.6) Toch zijn er slechts een paar scholen die 'kritisch denken' in het curriculum op
nemen. De manier waarop we denken vandaag de dag heeft zijn wortels in de geschiedenis;
in de Middeleeuwen was lezen, schrijven en denken alleen voorbehouden voor de mensen
die in de religieuze wereld werkten. Deze manier van denken behelsde vooral thema’s die te
maken hadden met theologie, de leer en de christelijke dogma. Tijdens de Renaissance,
ontdekten mensen het klassieke denken volgens methoden van de oude Griekse filosofen,
de zogenaamde Griekse Bende van Drie: Socrates, Plato en Aristoteles (De Bono 2006) Zij
vormden het denken binnen West-Europa. Vanaf dat moment werd de mensheid een meer
centrale rol toebedeeld, met denkers die de rede en het verstand gingen gebruiken bij het
verkennen van de wereld. Tot op de dag van vandaag dus is de westerse cultuur gebaseerd
op dit type van denken en men zou kunnen zeggen dat het kritisch denken van de Grieken,
op basis van argumenten en analytisch denken, nog steeds wordt gebruikt. Kritisch denken
is vernoemd naar 'Kriticos', dat vertaald uit het Grieks betekent "om te oordelen '. 'Kritisch'
in kritisch denken betekent niet het zoeken naar negatieve aspecten, maar het grondig en
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3.2 Wat zijn denkvaardigheden?

diep onderzoeken van een idee in plaats van een keuze of mening simpelweg te accepteren
zonder daarover na te denken en te beargumenteren. Het is algemeen aanvaard dat het
denken een vaardigheid is, een cognitief proces is en dat deze cognitieve vaardigheden
dienen om een goede rationele beslissing te nemen over wat te doen of wat te geloven.
(Ennis 2000). Volgens Cotton (1991) is er geen algemeen aanvaarde definitie van de hogere
orde van denken, creatief denken, kritisch denken en besluitvorming.
Door middel van het benadrukken van deze vaardigheden, is kritisch denken gedefinieerd als
"het uitwerken of we geloven wat we zien of horen; het ondernemen van denkstappen om
uit te vinden of er iets waarschijnlijk waar zou kunnen zijn; het innerlijk betwisten of jouw
mening wel de juiste is "(Cottrel, 2005: pg8). Fisher zegt daarover "Kritisch denken is een
soort evaluatief denken dat zowel kritisch en creatief denken behelst en met name bezorgd
is over de kwaliteit van de redenering of argumentatie die wordt gepresenteerd ter
ondersteuning van een overtuiging" (Fisher 2001: pg13).
Dus dat kritisch denken is een vaardigheid van intellectuele gedisciplineerde processen
waarbij het conceptualiseren, synthetiseren en het verzamelen van informatie de
belangrijkste activiteiten zijn. In zijn boek How we Think, definieert John Dewey (1997)
kritisch denken als een manier om te reflecteren om je oordeel op te schorten, het
handhaven van een gezonde scepsis en een open geest te creëren. Zijn definitie stelt dat er
twee componenten met betrekking tot kritisch denken zijn: intellectuele en emotionele. Het
onderzoeken van een probleem, in een poging om zijn sterke en zwakke punten te vinden,
meestal door ondervraging is de intellectuele component.

Theorie rond denkvaardigheid programma's kan altijd teruggevoerd worden naar de
taxonomie van Bloom. Onderzoekers als Bloom hebben geprobeerd om de belangrijkste
vaardigheden in het denken te identificeren. Blooms (1956) geclassificeerd denken in een
hiërarchisch model bestaande uit zes niveaus, wat hij noemde 'de cognitieve doelen van het
onderwijs': kennis, inzicht, toepassing, analyse, synthese en evaluatie. Zijn model verdeelt
denkvaardigheden in lagere en hogere-orde vaardigheden. Kennis, inzicht en toepassing zijn
lagere niveau vaardigheden terwijl de analyse, synthese en evaluatie tot het hoger niveau
denken behoren. Door het aanbieden van denkvaardigheidsprogramma’s binnen het
onderwijs probeert men een hoger niveau van denken te bereiken. Anderson en Krathwohl
(2001) hebben het model aangepast. 'Kennis' is gewijzigd naar 'herinneren', dat zich richt op
herinneren aan de feiten. Het hoogste niveau is getransformeerd van evalueren in het
creëren en dit is een veel complexer en abstracter mentaal niveau dan alleen opsommen van
feiten die zijn herinnerd. Op deze manier verandert Blooms model van verbaal resultaat naar
een meer actieve houding.
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Door te reflecteren, evalueren en na te denken over de thema’s binnen Maatschappijleer,
kan dit alles leiden tot een emotionele reactie en kritisch denken dat heel erg beïnvloed
wordt door de persoonlijke kenmerken van de denker. Moon (2008) zegt "emotie wordt
erkend om een rol te spelen in kritisch denken zoals het doet in alle cognitieve verwerking.”

Blooms taxonomie is gebaseerd op eerder onderzoek door Piaget en Vygotsky. Vygotsky
suggereert dat denkvaardigheden worden ontwikkeld door cognitieve uitdagingen.

figuur 1 – taxonomie van Bloom

Denkvaardighedenprogramma's proberen met name de drie hoogste niveaus te verbeteren.
Bij het analyseren, wordt het proces van kritisch denken toegepast die niet berust op
aannames, maar op het analyseren van feiten vanuit elke mogelijk perspectief. CoRT doet dit
door tools als OPV, PMI en CAF in te zetten (Zie hoofdstuk 4). Door het stellen van kritische
vragen, kan men de relaties tussen de verschillende componenten van een probleem
vaststellen. Synthese biedt veel mogelijkheden en maakt plaats voor de vrijheid van
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Vygotsky's theorie is het idee dat het potentieel voor cognitieve ontwikkeling afhankelijk is
van de "nabij gelegen zone" (ZPD, zone of proximal development); een niveau van
ontwikkeling dat bereikt wordt wanneer de kinderen deelnemen aan het sociale gedrag
binnen de leeromgeving. ZPD is "de afstand tussen de feitelijke ontwikkelingsniveau en het
niveau van de potentiële ontwikkeling, zoals bepaald door middel van het oplossen van
problemen onder begeleiding van volwassenen" (Vygotsky 1978: pg86). Taal speelt in deze
een belangrijke rol in de ontwikkeling dus door het aanbieden van denkvaardigheden meng
je leren en ontwikkeling in een sociale interactie waardoor er sprake is van een meer
reflectieve, kritische en onafhankelijk denkende leerling.

meningsuiting. De student kan integreren en het combineren van ideeën in een plan of idee
dat nieuw is voor hem of haar. Vragen als 'wat er zou gebeuren als ik ..?' En 'welke
oplossingen zie ik en kan ik voorstellen?' worden vaak betrokken bij de synthese, maar
creatief denken is nodig om dit niveau van denken te bereiken. Het hoogste niveau van
denken is bereikt wanneer een leerling waardevolle beslissingen kan nemen over issues, kan
overzien wat de meest belangrijke onderdelen zijn rondom het vraagstuk, wat prioriteit
heeft en wat te doen en daarvoor de nodige argumenten heeft. Denkvaardigheid methoden
richten zich op het hogere niveau van denken.
Het uitgangspunt voor kritisch denken is derhalve het constructivisme, dat een visie op leren
heeft waarbij leerlingen worden gezien als bouwers van ontwikkeling van hun begrip van
hoe de wereld werkt op basis van hun ervaringen en interactie met de mensen om hen
heen. Om de wereld te begrijpen zoals die is, moet men een mentaal beeld over de wereld
genereren en daarbij kunnen denken en argumenteren binnen concepten. Deze mentale
opvattingen zijn gebouwd met bestaande kennis, die declaratieve kennis (de inhoud),
procedurele kennis (denken en redeneren) en metacognitie (regulering van het denkproces)
bevat. Metacognitie is de erkenning van je eigen kennis en de processen van weten. Kuhn
(1977) richt zich op de ontwikkelingsaspecten van kritisch denken. Hij verkondigt dat
metacognitie direct relevant is voor kritisch denken.

In de afgelopen jaren is er een groeiende interesse in de ontwikkeling van het denken en het
leren van vaardigheden (Fisher 2005) . Voorheen was het idee en de overtuiging dat een
goede leerling informatie tot zich nam en veel passieve kennis had. Fisher (2005) stelt dat als
je leerlingen leert hoe te denken, het resultaat is dat zij beter in staat zijn om te
communiceren, om te profiteren van het denken van anderen, in staat zijn om problemen op
te lossen en om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Costa (1985) zegt dat het helpen van
leerlingen om effectievere denkers te worden steeds meer erkend wordt als een primaire
doelstelling van het onderwijs. Onderwijs heeft al erg lang, misschien te lang vanuit het
aloude adagium gewerkt: convocatio, lectio en disputio: leerlingen bijeen brengen in
klassen, kennis overdragen en in gesprek gaan om logisch te leren denken. Volgens Claxton
(2007) zijn er twee belangrijke redenen voor het herconfigureren van onderwijs en haar
curriculum: een economische en een persoonlijke component. De eerste reden is de
economische component, kennis verandert zo snel dat het moeilijk voor te stellen wat men
nodig heeft om leerlingen goed voor te bereiden op studie en toekomst. Inzicht in de kennis
die leerlingen in de toekomst nodig zullen hebben is gewoon niet mogelijk en wordt erkend
door Bayliss (2003), die in haar recensie schreef: "Wat we verkeerd zagen in 1998 was ons
oordeel van de snelheid. 2003 is een tussenstap op weg naar onze 20-jarige visie; maar veel
van de veranderingen die we voorspelden zijn inmiddels al herkenbaar in onze wereld, laat
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3.3 Wat zegt het onderwijs over denkvaardigheden?

staan in 2020.” Het onderwijs moet daarom leerlingen helpen om een hogere orde van
denken te ontwikkelen. Op die manier zullen de mensen meer innovatief worden en
zelfredzaam en op die manier de snel veranderende wereld aankunnen met hun
aangeleerde vaardigheden. De persoonlijke component houdt in dat men zich meer
vertrouwd voelt in het omgaan met de complexiteit en onzekerheden van het moderne
leven.

Onderwijs erkent de groeiende behoefte aan geïnformeerd, bekwame en goed opgeleide
leerlingen die openheid, creativiteit en goed denken weten te waarderen. Een
competentiegericht curriculum waar denkvaardigheden zijn geïntegreerd moet in
voortdurende ontwikkeling zijn. Denkvaardigheden hebben inmiddels in het curriculum van
Engeland een vaste plaats gekregen. Hamers en Van Luit (1999) verklaren dat de aanpassing
van het curriculum niet exclusief is voor Engeland, maar dat denkvaardigheden
programma’s belangrijk zijn voor het onderwijs in alle andere landen.
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Internationaal begint er steeds meer ruimte te komen voor denkvaardigheden in het
curriculum. Zoals Claxton zei tijdens de 13e Internationale Conferentie over 'Denken' juni
2008 in Zweden: “Onderwijs maakt leerlingen klaar voor een leven van testen in plaats van
de tests van het leven. De traditionele, conventionele in het onderwijs curriculum
verankerde kennis is niet verfijnd, noch klaar voor de toekomst. Bayliss (2005) benadrukt dat
het onderwijs geëvalueerd dient te worden om te zien of onderwijs zoals nu anno 2015
leerlingen voldoende voor de toekomst voorbereidt, "Velen, waaronder veel leraren,
geloven dat het onderwijs nog steeds aan het opleiden is voor een verdwijnende wereld."
Daarom moet onderwijs worden aangepast omdat jonge mensen meer het echte leven
willen met gezond verstand, meer initiatief net als potentiële werkgevers en niet angstig
zoals overheden doen. Fundamenteler zelfs dan de zorg met taal en rekenen is de noodzaak
om de ontwikkeling van jongeren te veranderen in een learning community"(Claxton
2007:pg98). Onderwijs kan alleen bloeien als het is aangepast aan de toenemende eisen en
wensen van de tijd. QCA (2007) schreef een pamflet waarin pedagogen worden uitgedaagd
om na te denken over de veranderingen die moeten worden gemaakt. "Het curriculum kan
niet statisch blijven. Het moet inspelen op veranderingen in de samenleving en de economie,
en daarmee veranderen in de aard van de opleiding zelf worden "QCA noemt vijf krachten
voor verandering. (Ibid.): Veranderingen in de samenleving en de aard van het werk, nieuwe
technologie, nieuwe inzichten in hoe mensen leren , behoefte aan meer personalisatie en
innovatie en een toenemende internationale dimensie aan het leven en werk. Bayliss (2005:
pg13) stelt dat bijvoorbeeld veel Europese landen waaronder Nederland nog steeds een
negentiende-eeuws curriculum en kwalificatiesysteem kennen dat niet voldoende meer is
ingericht om de jongeren voor te bereiden op een op kennis en vaardigheden gebaseerde
wereld. Het curriculum is de hartslag van een school. Derhalve moet denkvaardigheden
worden ingevoerd binnen het onderwijs in het algemeen en de Bossche vakschool in het
bijzonder. Denken, de future skill, geeft de leerling een tool in handen om de snel
veranderende wereld aan te kunnen.

3.4 Welke denkvaardighedenprogramma’s worden wereldwijd in het
onderwijs gebruikt?
Deze paragraaf geeft een overzicht van methoden die worden gebruikt om het denken van
leerlingen te bevorderen. Nisbet et al (1990) noemt meer dan 30 van dergelijke
programma's.
Nisbet (1990) onderscheidt twee belangrijke benaderingen; één van speciaal ontworpen
programma's en de andere benadering van een spontaan ontstaan gedurende het
onderwijsjaar. McGuiness (1999) beschrijft een derde benadering waarbij denkvaardigheden
kunnen worden ingebed in speciale vakken in zoals natuurkunde, scheikunde, wiskunde of
meer in het algemeen over het gehele curriculum. Hoewel de onderzoekers zijn verdeeld
over het aantal benaderingen, kan men zeggen dat ze onderscheid maken tussen specifieke
programma's en een aanpak ingebed in onderwerpen of in het leerplan. Moseley et al (2005)
classificeert ze met een onderbouwde leertheorie. Hij legt uit dat elke aanpak past binnen
een taxonomie of een 'framework' zoals hij het noemt, en hij onderscheidt 4 kaders die te
maken hebben met: educatief ontwerp (bijv Feuerstein IE 1980), productieve denken (bijv.
Bono de 1986 CoRT), cognitieve structuur en / of ontwikkeling (bijv. Gardner 1983) en
'allesomvattende' frameworks (Wallace et al 1993).
Ik zal mij beperken tot die methoden die specifiek zijn ontworpen voor productief denken.
Dat doe ik, omdat mijn onderzoeksproject is gericht op een van dergelijke programma's,
namelijk CoRT. Daarnaast zijn deze methoden goed onderzocht en geëvalueerd door onder
meer Edwards (1986, 1991a, 1991b).
Wilson (2000: pg33) somt de volgende denkvaardigheden programma’s op die veel worden
gebruikt in het onderwijs:

CASE (Cognitieve Versnelling door Wetenschappelijk Onderwijs): oorspronkelijk een project
in Engeland, dat werd uitgevoerd bij King's College London School of Education. (Adey et
al.1995) Activiteiten werden ontwikkeld met het oog op het verbeteren van de
denkvaardigheden van leerlingen op de lange termijn. De theoretische achtergrond voor
CASE is gebaseerd op de ideeën van Piaget en Vygotsky.
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Instrumental Enrichment (IE): een programma voor effectief leren, ontwikkeld door
professor Reuven Feuerstein. (Feuerstein et al., 1980) Het is een context-vrij
interventieprogramma op basis van gemiddeld leren. Men leert om informatie te
interpreteren en om problemen op te lossen door gebruik te maken, over een periode van
twee tot drie jaar, van 14 instrumenten.

Somerset Thinking Skills Course (Blagg et al 1988): een algemeen denken natuurlijk. Het
bestaat uit een handboek en een aantal modules, waaronder de fundamenten van het
oplossen van problemen, het analyseren en synthetiseren, proposities in ruimte en tijd, te
voorspellen en te beslissen. De oefeningen kunnen worden gebruikt als een op zichzelf
staande programma of geïntegreerd in het leerplan.
Filosofie voor kinderen (Lipman et al.1980): Lipman geloofde dat kinderen 'natuurlijke
filosofen', waren die voortdurend vragen stelden, rekening houdend met alternatieven en
het zoeken naar antwoorden. Leraren moeten de dialoog benutten. Dit programma werd
verder ontwikkeld door Fisher (1995, 1998). De rol van de docent verandert van facilitator
naar iemand die staat tussen de leerling en de wereld. Het programma benadrukt
'gemedieerd leren' waarbij de docent een belangrijke rol speelt in het helpen van de leerling
in het ontdekken van zijn of haar omgeving.

Cognitive Research Trust (CoRT) (de Bono 1986) Zijn aanpak wordt voornamelijk gebruikt in
scholen. Hij ontwikkelde een programma dat bestaat uit zes delen, elk tien lessen. Elk
hoofdstuk behandelt een aspect van de Bono's definitie van denken: breedte, organisatie,
interactie, creativiteit, informatie en voelen en handelen. Het algemene doel is om het
denken, door gebruik van gestructureerde oefeningen, te verbeteren.

6 Hoeden Denken (de Bono, 1997) Deze manier van denken gebruikt de metafoor van
hoeden. Denken is verdeeld in zes gebieden. Elk van hen komt overeen met zes
verschillende kleuren hoeden; rood, geel, wit, zwart, groen en blauw. Het is een duidelijk
omschreven en gestructureerd kader, dat zich richt op één type van denken op een moment:
parallel denken. Met behulp van de hoeden zal het denken proberen om alles te doen om
een probleem op te lossen of te verminderen. Het dwingt de denker in een van de 6 modi
van denken: emotie, feiten, alternatieven, de controle over het eigen denken, voordelen en
nadelen.
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Wanneer ik deze meest gebruikte methoden beschouw kan ik stellen dat ze, 6 hoeden
denken uitgezonderd, allemaal geschreven zijn voor het onderwijs. Met name Edward de
Bono heeft zich toegelegd op denkvaardigheden en vanuit zijn 6 hoeden denken het CoRT
programma ontwikkeld. Mijn keuze voor dit programma voor dit onderzoek is geschreven in
paragraaf 3.8

Edward de Bono is bekend van het schrijven van boeken en de ontwikkeling van
benaderingen en methoden voor creatief en kritisch denken. Zijn programma’s CoRT ( Bono,
de 1986) en Zes Hoeden (Bono, de 1997) benadrukken probleemoplossende technieken.
"Kritisch denken, wetenschappelijke denken en generatieve denken hebben allemaal hun
plaats. Ik ben alleen bang dat het onderwijs kennis van generatieve denken moet nemen
"(De Bono, 1976: pg16) Het concept van deze methoden is dat beter kritisch denken is
afgeleid van een betere waarneming. "In het praktische leven zijn heel weinig fouten in het
denken logische fouten ...... de fouten zijn niet zozeer fouten als tekortkomingen van
perceptie ... .waarnemen is niet ingewikkeld ..... het is gewoon een kwestie van bewust te
zijn van de waarnemingen. Dat is een van de functies van denken. Directe aandacht in het
waarnemingsveld "(Bono, de 1976: pg62 en pg72). Daarom worden zijn methoden ook wel
Direct Aandacht Gereedschap genoemd. Claxton (1997: pg184) ondersteunt de Bono's idee
van een slechte perceptie: "Als je herhaaldelijk vertelt, impliciet of expliciet, dat er eigenlijk
maar één manier van kijken naar de dingen bestaat, is er geen punt in het denken over hoe
je zou kijken op een andere manier." Waarnemen is dus erg belangrijk, waarnemen vanuit
de verschillende perspectieven. Claxton (1999: pg2) spreekt over denken in D-mode: “de
manier van denken, het uitzoeken van zaken, het afwegen van de voor- en nadelen, de bouw
van argumenten en het oplossen van problemen. Nog steeds in de D-stand is perceptie is
diagnostisch. ".Een schrale benadering van perceptie kan informatie bevatten die niet
significant lijkt te zijn en dus te verwaarlozen, maar betere waarneming zou veel belangrijke
informatie hebben kunnen opleveren. Bij het oplossen van problemen hebben we de neiging
om logische, conventionele denkpatronen te gebruiken. Door het gebruik van de
instrumenten van het CoRT programma, zal men leren deze patronen te doorbreken. Het
doel van dit programma is om leerlingen te helpen het vloeiend gebruik van de
instrumenten te ontwikkelen door middel van de praktijk, een meer gestructureerde aanpak
van denken aan te bieden, bewust gebruik van het CoRT gereedschappen in alle situaties en
een passend gebruik van de instrumenten (Moseley et al 2005). De Bono's gereedschappen
leert de leerling zijn perspectief te verbreden door het doorbreken van patronen, door het
variëren van het perspectief om andere mogelijkheden te zien. Hij noemt het 'lateraal
denken', die wordt omschreven door het Oxford Engels Woordenboek als: "een manier van
denken die de oplossing voor en van hardnekkige problemen door middel van onorthodoxe
methoden of elementen die normaal gesproken genegeerd worden, door logisch denken
zoekt". Lateraal denken verwaarloost en negeert de westerse filosofische en
wetenschappelijke traditie sinds Socrates, Plato en Aristoteles). Er zit een duidelijke
gelijkenis tussen de Zes Hoeden Denken en Blooms taxonomie. Dit geeft aan dat de lage
orde van denken, evenals hoge orde van denken wordt geoefend met dit programma, maar
dat nog steeds de processen van denken altijd worden verweven met domeinkennis.
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3.5 Welke programma’s zijn ontwikkeld door De Bono

3.6 Kan methodisch denken worden aangeleerd en daarmee het
vermogen om te beargumenteren?
Of denkvaardigheden kunnen worden aangeleerd via de een van de in paragraaf 3.4
beschreven methoden is niet de onderzoeksvraag. De belangrijkste zorg is dat leerlingen een
methode krijgen aangeboden die een mogelijk effect sorteert op hun kritisch denkvermogen
waardoor argumentatie sterk toeneemt. Van belang is dat deze vaardigheid getransfereerd
wordt zoals uit onderzoek blijkt (Van Kessel, 2008) zodat het niet een kunstje blijft, maar
effectief kan worden ingezet. Dat zal vooral lukken, wanneer het programma methodisch
wordt aangeboden over een langere periode en door docenten herkend wordt. Toepassen in
steeds weer andere vakken en andere momenten zal het effect alleen nog maar doen
toenemen. Claxton (1999:pg199) zegt:”Mentale vaardigheden drijven niet vrij rond in je
hoofd zoals een goudvis in een kom, te wachten op een probleem waar ze kunnen worden
ingezet.” Je traint een persoon om zich te gedragen op een bepaalde manier in een bepaalde
situatie. De uitweg dus om dit lastig gegeven aan te pakken is om situaties te creëren die
zich lenen om de aangeleerde tools in te zetten. Hoewel er een grote verscheidenheid van
kaders bestaat blijkt uit onderzoek (Moseley et al 2005) dat een denkvaardigheden methode
kan worden aangeleerd.

3.7 Wat zeggen onderzoeken naar denkvaardighedenprogramma’s?

Nickerson (1988) waarschuwt voor "ongefundeerde beweringen, eenzijdig assessments, en
overmatig promotionalisme". Zijn conclusie was, "Het veld heeft behoefte aan meer
zelfkritiek. Het is een beetje paradoxaal dat sommige ontwikkelaars van programma's om
kritisch denken te leren minder dan een ernstig kritische houding ten opzichte van hun eigen
werk hebben gehad. De belangrijkste conclusies van McGuiness (1999) zijn dat Instrumental
Enrichment (Feuerstein et al. 1980) na een uitgebreide evaluatie, positieve effecten vertoont
vooral op het gebied van non-verbaal redeneren. Somersets Denkvaardigheid natuurlijk
(Blagg et al 1988), nu bekend als Thinking Skills at Work, blijkt een positief effect te hebben
op een reeks van cognitieve en verwante resultaten. Het positieve effect van de Filosofie
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Vele jaren van onderzoek naar de directe leer van het denken (Edwards 1991a, 1991b,
1994b, 1995) hebben aangetoond dat leerlingen cognitief beter presteren wanneer ze
denkvaardigheden aangeboden hebben gekregen. Higgins en Hall (2004) voerden een metastudie naar denkvaardigheden uit waarbij controlegroepen werden gebruikt. Hun onderzoek
geeft aan dat aanleren van denkvaardigheden effectief zijn in het verbeteren van het leren
van de leerling. Moseley et al (2005) evalueerde 42 belangrijke kaders, met inbegrip van
Blooms taxonomie en de Bono's lateraal en parallelle denkgereedschappen.

voor kinderen (Lipman et al 1980) ligt in een verbetering van discussie en argumentatieve
vaardigheden van kinderen en de mogelijkheid om vragen te formuleren. Het verbetert ook
het zelfvertrouwen van de leerling.
Meer verzameld onderzoek kan worden gevonden in referenties zoals Nickerson et al (1985)
en Perkins et al (1987). Het gebruik van de denkgereedschappen, zoals die worden
aangeboden door de de Bono's CoRT lessen is effectiever omdat de vaardigheid van het
begeleiden en organiseren van het denkproces op een effectieve manier aanleert. Maar het
is noodzakelijk ze bewust toe te laten passen, dat wil zeggen dat de denkvaardigheden
expliciet moeten worden aangeboden zodat zij aanzienlijke effecten sorteren. Tidona (2004)
vertelt in haar onderzoek dat de effecten van CoRT moeilijk te meten zijn, maar dat de
leerlingen een aanzienlijke verbetering laten zien in geletterdheid. Er is niet genoeg
onderzoeksbewijs dat de verbetering van de denkprestaties kunnen worden toegeschreven
aan CoRT (Moseley 2005) los van anekdotisch bewijs. Edwards (2001), anderzijds, verklaart
dat door de CoRT programma de prestaties op denkgebied toenemen. Volgens Willingham
(2007) transfereren denkvaardigheden zich vanzelf naar ander gebieden. Ander bewijs in
onderzoeken toont aan dat het denken in de eerste plaats het denken verbetert rondom die
problemen die tijdens het aanleren zijn gebruikt. In het algemeen is het twijfelachtig of de
leerlingen effectief kritische denkers zullen zijn in andere situaties .
Samengevat kan je zeggen dat er nogal wat onderzoeken zijn gedaan en dat een aantal
elkaar tegenspreken. Voor mij is transfer en cognitieve verbetering geen onderzoeksthema,
ik wil slechts weten of leerlingen beter hun mening kunnen beargumenteren. Wat betreft
andere aanbevelingen vanuit andere onderzoeken kan ik zeggen dat ik die meeneem in mijn
hoofdstuk conclusies en aanbevelingen.

3.8 Waarom het CoRT programma gekozen?

De CoRT Denklessen zijn inmiddels het meest gebruikte materiaal voor het onderwijzen van
'denken' als basisvaardigheid. De lessen zijn al sinds 1970 in gebruik en tot op heden is er
veel ervaring mee opgedaan. Dit is van belang, omdat er nieuwe programma’s verschijnen
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Moseley (2005) heeft in zijn boek rondom de meest gebruikte Thinking Tools programma’s
onderzoeken beschreven die aangeven wat de sterkte en zwakte zijn van deze frameworks
for thinking. CoRT komt daar positief uit omdat onderzoek aantoont (Moseley et al. 2005, pg
139) dat met name leerlingen met speciale onderwijsbehoeften gemotiveerd zijn voor dit
programma en er positieve effecten rondom hun cognitieve ontwikkeling waarneembaar
zijn. Binnen het VMBO in het algemeen en de Bossche vakschool in het bijzonder zitten
nogal wat leerlingen met een zorgindicatie. In 2003 en 2004 heb ik als onderzoeker de
masteropleiding CoRT en Six Hats Thinking gevolgd in Dublin en ook daar komt mijn
voorkeur vandaan om met CoRT aan de slag te gaan.

die hun waarde nog niet bewezen hebben of waar nog geen onderzoek naar gedaan is. Een
praktische, bewezen methode is voor mij in het kader van mijn onderzoeksvraag, veel
waardevoller dan een spannend nieuw initiatief omdat door gebrek aan onderzoek nog geen
valide en betrouwbare methode is. In heel Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Ierland,
Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Israël, Malta en nu ook in Nederland worden de CoRT
Denklessen intensief gebruikt. In Venezuela zijn de CoRT Denklessen na een proefproject
van een jaar een vast onderdeel geworden van het lesprogramma. Diverse andere landen
hebben aangegeven dit voorbeeld te willen volgen.
Het succes van de CoRT Denklessen is gestoeld op twee zaken: een groeiende interesse in
het onderwijzen van denken als basisvaardigheid en de praktische uitwerking van de lessen
in het CoRT programma.

Vroeger bestond het idee dat mensen met een hoog IQ ook effectief konden denken. Toch
lijkt dit een misvatting te zijn. Sommige zeer intelligente mensen denken relatief gezien niet
erg effectief en anderen met een lager IQ zijn hier juist wel toe in staat. Denken volgens de
Bono wordt dan ook gedefinieerd als: de vaardigheid waarmee intelligentie op basis van
ervaring wordt ingezet.
Als we het IQ van iemand vergelijken met de Pk’s van de motor van een auto, dan kunnen
we het denken voorstellen als de vaardigheid de auto te besturen. Anders gezegd, een Fiat
500 heeft zoals we weten minder vermogen dan een Ferrari Testarossa, maar het is
afhankelijk van de bestuurder of het optimale uit een auto gehaald wordt en niet alleen van
de auto zelf. Op basis van dit inzicht gebruiken nu veel scholen voor hoogbegaafden de CoRT
Denklessen om bewust de 'intelligentievalkuil' te vermijden die ontstaat als een hoog IQ niet
vergezeld gaat van effectieve denkvaardigheden. Om effectief te zijn, moet denken in de
eerste plaats zijn gebaseerd op voldoende informatie. Maar het is absurd om te
veronderstellen dat enkel het vergaren van informatie voldoende is. Slechts in uitzonderlijke
gevallen is de informatie zo volledig dat het denken overbodig wordt. Meestal zullen we
onvolledige informatie moeten aanvullen door gebruik te maken van onze
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Steeds meer mensen in het onderwijs zijn van mening dat denken een vaardigheid is die
gerichte aandacht moet krijgen. In het onlangs door dhr. Edward de Gier (algemeen
directeur Bossche vakschool) gepresenteerde Koersdocument 2016 wordt hier ook aandacht
voor gevraagd en noemt hij het Future Skills. Door hier specifiek aan te werken en een aantal
basisvaardigheden te oefenen, kunnen deelnemers de denkvaardigheid verbeteren. Het
oude idee dat effectief denken vanzelf tot stand komt door de reguliere schoolvakken is
allang achterhaald. Een aantal vaardigheden met betrekking tot het structureren van
informatie kunnen wel als een 'bijproduct' worden gezien van dit soort vakken, maar dit is
slechts een klein onderdeel van de denkvaardigheden die we in het leven nodig hebben. Zo
moeten bij denkprocessen om actie te ondernemen, prioriteiten, doelstellingen, de
meningen van anderen, etc. worden nagegaan. Beschrijvend denken op zich is niet
voldoende.

denkvaardigheden. De opmerking van veel mensen is altijd dat ze op school nooit hebben
geleerd hoe ze moeten denken. Men hoeft absoluut niet geheimzinnig te doen over
denkvaardigheden. De CoRT Lessen zijn praktisch en inzetbaar in een breed scala aan
situaties; van hoogbegaafde leerlingen tot bedrijfsleven, van VMBO scholieren tot
universiteitsleerlingen, kortom voor iedereen. Ze zijn toegepast in privé-scholen en op
onderwijsinstellingen in achterstandswijken. Over het algemeen werden ze gebruikt door
docenten die geen voorafgaande training hebben gehad in het gebruik van het lesmateriaal.
De lessen zijn geschikt voor een brede leeftijdsgroep (kinderen vanaf zes jaar tot
volwassenen) en uiteenlopende intelligentieniveaus (IQ van 75 tot 140). Dit is niet zo
opmerkelijk als op het eerste gezicht wellicht lijkt; de CoRT Lessen behandelen immers
basale denkprocessen, en deze zijn hetzelfde voor elke leeftijdsgroep. De lessen zijn vooral
gericht op een toegankelijke en praktische aanpak. Het idioom in de CeRT Lessen is simpel,
praktisch, helder, gericht en serieus. De docent(e) moet te allen tijde verwarring voorkomen
en de stof niet te gecompliceerd maken. De nadruk ligt op de praktische toepassing en niet
op 'een eind weg filosoferen'. Voorbeelden en illustraties moeten dan ook eenduidig en
helder zijn. De docent(e) dient zich volledig te concentreren op het denkaspect dat hij of zij
wil overbrengen. Dit betekent: geen geklets in de ruimte, niet afdwalen en geen
'interessante' discussies. Je kunt de vergelijking maken tussen denklessen en de training voor
de uitoefening van een sport. De docent(e) moet er vooral doordrongen zijn dat het gericht
onderwijzen van denken als basisvaardigheid uitermate belangrijk is. En dit zal alleen
resultaten opleveren als de lessen serieus worden aangepakt en goed voorbereid zijn. Het
specifieke doel van de CoRT lessen is een breder perspectief te leren hanteren zodat we
verder gaan dan het voor de hand liggende en ook dat we verder kijken dan alleen ons eigen
standpunt, mening. De ervaring leert dat deelnemers die de lessen hebben gevolgd, in staat
zijn allerlei situaties vanuit een bredere invalshoek te benaderen en een beslissing kunnen
nemen, of een mening kunnen geven die ze kunnen beargumenteren.

Dit onderzoek richt zich volledig op argumentatie. Er zijn verschillende definities van wat
men verstaat onder een argument. In dit onderzoek maak ik gebruik van de definitie van
Van Eemeren (1992) die zegt dat argumentatie een verbale, sociale en rationele activiteit is
die erop gericht is een redelijke beoordelaar van de aanvaardbaarheid van een bepaald
standpunt te overtuigen door de in het standpunt uitgedrukte propositie door middel van
een constellatie van proposities te rechtvaardigen of te ontkrachten. Kortom, met een
argument bedoel ik een of meer beweringen die een mening ondersteunen, die een reden
vormen om de mening te aanvaarden. In de discussie of liever gezegd in de debatlessen hoor
ik dikwijls argumenten voor en tegen een bepaalde stelling. In de literatuur spreekt men
vaak over pro en contra. De identificatie van argumenten is complex. Van Eemeren (1984)
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3.9 Wat zijn argumenten?

zegt daarover: “Niet alleen kan argumentatie op allerlei manieren ingewikkeld in elkaar
zitten (meervoudig, indirect enz.) maar zelfs het eenvoudigste geval van enkelvoudige
argumentatie levert al de nodige complicaties op.” In het debat (en schoolexamens) kunnen
verbale aanduidingen van argumentatie voorkomen. Dat betekent dat er signaalwoorden
(indicatoren) gebruikt worden zoals: hieruit volgt, omdat, opdat, want en alleen als.
Deze indicatoren en definitie worden door mij als onderzoeker gehanteerd om argumenten
te herkennen en erkennen en toe te voegen aan de onderzoeksdata.

3.10 Samenvatting
Om leerlingen beter te leren beargumenteren is gekozen voor een denkvaardigheden
methode. Een die gebruikt kan worden in de klassensituatie, maar ook in het dagelijks leven.
Perkins en Grötzer (1997) leggen uit dat goed denken impliceert dat je kunt denken op
verschillende manieren en in verschillende situaties. Programma's die gericht zijn op deze
denkvaardigheden evenals het verbeteren van denkstrategieën lijken succesvol te zijn.
(Perkins en Grötzer aangehaald in Claxton 1999: pg130).

CoRT is future skill 21e eeuw

Denkvaardigheden programma’s zijn een welkome en noodzakelijke aanvulling op het
curriculum. Tenslotte is er een laatste punt van belang voor het onderwijs in denken. Men
heeft de neiging om te denken dat door het aanbieden van denkvaardigheden het hele
pakket van leren leren is gedekt. Leren leren betekent echter ook het overschakelen op
andere vormen van leren (Claxton 1997). Verfijnd leren kan alleen bestaan als een leerling in
staat is om die verschillende manieren van leren te gebruiken: waarneming, verbeelding,
incubatie evenals hard, gedisciplineerd analyseren en redeneren (Claxton, aangehaald in
Teaching Thinking & Creativiteit zomer 2004). Er is een ander element dat even belangrijk als
de aanpak van denken om tot positieve resultaten te komen, en dat is de leraar. McGuiness
(1999) benadrukt dat het onderwijs eisen stelt aan hoe docenten, leerlingen en technologie
met elkaar omgaan. Verder benadrukt hij dat leraren opgeleid dienen te worden in
denkvaardigheden. Deze leraren kunnen immers hun leerlingen zichzelf bewust van hun
eigen denken maken. Vervolgens kunnen deze leraren leerlingen met denkstrategieën
uitrusten die de leerlingen kunnen gebruiken voor wat betreft leren. Op deze manier leiden
de leraren succesvolle leerlingen op voor nu en de toekomst.

Hoofdstuk 4

CoRT programma

H

et CoRT programma bestaat uit een aantal tools die voorzien zijn van een pictogram.
Daarmee wordt het voor de leerling meer toegankelijk als je vraagt om een van de
aangeleerde tools in te zetten. Dit onderzoek kijkt vooral naar de effecten van het
aangeleerde programma. Om inzicht te krijgen wat het programma behelst treft u in dit
hoofdstuk een korte beschrijving van de aangeleerde tools.

Tool I
PMI(Plus, Minus, Interesting)
Plus, Min, Interessant

Door een PMI bewust uit te voeren, vermijden de deelnemers de valkuil van hun
gebruikelijke emotionele reactie op een idee. Puur emotioneel reageren is dan niet meer de
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PMI is de concretisering van een onbevooroordeelde houding in een techniek die bewust
kan worden ingezet. Het is de basis les van de cyclus, zodat u het PMI-proces zelf als
techniek kunt gebruiken voor de volgende lessen. Het gaat erom dat we niet alleen maar
beslissen of een idee ons wel of niet bevalt, maar dat we proberen de goede punten
(P=Plus), de slechte punten (M=Minus) en de interessante punten (I=lnteresting) van een
idee te ontdekken.
De interessante punten zijn niet goed of slecht, maar de moeite van het overwegen waard.
PMI is een manier om ideeën, suggesties en voorstellen te benaderen. Onze natuurlijke
reactie ten opzichte van een idee, is dat we het een goed of slecht idee vinden. Als een idee
ons aanstaat, is het ongebruikelijk te gaan zoeken naar negatieve (min-) aspecten. Als een
idee ons niet bevalt, is het ook erg ongebruikelijk dat we gaan proberen om op zoek te gaan
naar de positieve (plus-) aspecten. Het is net zo ongebruikelijk om alleen de interessante
aspecten van een idee eruit te halen.

enige reactie; de deelnemers beschikken over de vaardigheid om een idee op een
gestructureerde manier op waarde te schatten. Wanneer de deelnemers PMI als techniek
hebben geoefend, kunt u het in volgende lessen inzetten: "Voer eens een PMI uit voor dat
idee."
Het is nooit de bedoeling van een PMI om te voorkomen dat er een besluit wordt genomen
of om er voor te zorgen dat de steun voor een idee wordt ondermijnt. Deze techniek zorgt
er alleen voor dat we pas een beslissing nemen nadat we de twee kanten van de medaille
hebben gezien. Door een PMI krijg je dus een bredere kijk op de situatie; als je het niet
toepast, wordt je bij het beoordelen van een idee gehinderd door een gevoelsmatige
reactie.

Tool II
CAF: (Consider AII Factors)
Beschouw Alle Factoren
Alle factoren die een rol spelen

CAF is een concretisering van het proces
waarbij alle factoren van een situatie worden
overwogen. Dit denkproces is vooral gerelateerd aan actie, besluitvorming, planning,
beoordeling en conclusies trekken.
Gewoonlijk denken mensen dat ze alle factoren hebben overwogen, maar meestal blijft dit
beperkt tot de elementen die het meest voor de hand liggen. Door een CAF bewust uit te
voeren, verschuift de aandacht voor het belang van de factoren naar het zoeken naar alle
aspecten. Natuurlijk is het moeilijk alle factoren mee te nemen, en in een onderwijssituatie
kan deze aanpak beperkt blijven tot de tien (of een ander aantal) belangrijkste punten. De
lessen kunnen ook worden gegeven vanuit de volgende invalshoeken:
de factoren die zichzelf beïnvloeden
de factoren die andere mensen beïnvloeden
de factoren die de maatschappij in het algemeen beïnvloeden

In de les ligt de nadruk op de factoren die zijn weggelaten bij een beslissing, plan e.d. In
een CAF Les proberen deelnemers na te gaan of alle belangrijke factoren worden genoemd.
Ze bekijken elkaars denkwijzen en proberen te ontdekken welke aspecten onderbelicht
blijven. CAF kan zowel worden toegepast op het eigen denken als op het denken van
anderen: 'Welke factoren heb ik hier weggelaten?'
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Het verschil tussen CAF en PMI is dat een PMI een reactie is op een idee, terwijl een CAF
een situatie onderzoekt voordat men met een idee komt. Soms overlappen de twee elkaar
omdat enkele factoren die moeten worden beschouwd, natuurlijk een plus- of een min-kant
hebben. Bij een CAF is het de bedoeling zo volledig mogelijk te zijn en alle factoren te
overwegen in plaats van ze te bezien vanuit een perspectief van gunstig of ongunstig.
Als men een keuze maakt of een besluit neemt, of alleen over iets nadenkt, zijn er altijd veel
factoren om te overwegen. Als men enkele factoren weglaat, lijkt de keuze misschien op dat
moment juist, maar blijkt later verkeerd te zijn. Door te kijken naar het denken van andere
mensen, kan men proberen te ontdekken welke factoren men buiten beschouwing heeft
gelaten. (Opmerking: logisch gezien kun je zeggen dat CAF vóór PMI moet komen, omdat
PMI een onderdeel is van CAF, evenals C&S, OPV, etc. De PMI les is echter gemakkelijker te
onderwijzen, zodat deze eerst komt.)
De CAF les is lastig, omdat het moeilijk is alle factoren te overzien. Daarom moet de nadruk
liggen op wat men over het hoofd ziet. Elke groep probeert bijvoorbeeld factoren te vinden
die door de 'aangewezen groep' niet naar voren zijn gebracht.

Tool III
C&S: (Consequence and Sequel)
Consequenties en Vervolg
Concentreren op de gevolgen

C&S heeft te maken met één of andere vorm van actie; actie die men zelf wil ondernemen of
actie die anderen gaan ondernemen. Het is de bedoeling dat men het blikveld verbreedt en
dat men zich niet alleen beperkt tot de onmiddellijke consequenties van de actie. Een actie
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C&S is een concretisering van het
proces van vooruitkijken om te kijken
naar de gevolgen
van een actie, plan, besluit, regel, vondst.
Voor veel mensen maakt vooruitdenken altijd al deel uit van het uitvoeren van een CAF,
maar toch is het de moeite waard het proces extra te benadrukken: gevolgen bestaan
immers niet totdat je hier bewust naar gaat kijken, terwijl factoren altijd op het moment zelf
al aanwezig zijn. CAF houdt zich voornamelijk bezig met factoren die nu een rol spelen en
met de factoren waarop je een besluit baseert, terwijl C&S zich richt op wat er kan gebeuren
nadat je het besluit hebt genomen. Er zijn onmiddellijke gevolgen, korte-termijn gevolgen
(één tot vijf jaar), middellange-termijn gevolgen (vijf tot vijfentwintig jaar) en lange-termijn
gevolgen (meer dan vijfentwintig jaar).

kan de moeite waard lijken wanneer het onmiddellijke effect positief is. Als men echter
bewust probeert rekening te houden met de lange-termijn effecten, is de actie misschien
helemaal niet zo gunstig. Omgekeerd ziet een actie met goede effecten voor de lange
termijn er misschien op de korte termijn niet zo aanlokkelijk uit.
Als CAF zich bezighoudt met een situatie op dat moment, dan denkt C&S vooruit. Natuurlijk
kan men ook gevolgen ontdekken bij het uitvoeren van een PMI, maar bij het bewust
toepassen van C&S is het vooral van belang dat men de aandacht alleen op de toekomst
richt.

Tool IV
AGO: (Aims, Goals, Objectives)
Doelen
Doelgericht te werk gaan
Soms kan men beter spreken van streven, soms
van doelen en dan weer van doelstellingen. In
deze les gaat het er voornamelijk om het idee
van doelgericht werken te introduceren en te
benadrukken. Men gaat niet proberen de filosofische verschillen tussen de begrippen uit te
diepen, want dit schept slechts verwarring bij de deelnemers.
Het werken met het begrip 'doel' verbreedt het inzicht in een situatie. Men kan een AGO als
hulpmiddel gebruiken om de aandacht van de deelnemers direct en bewust te richten op de
bedoeling achter de acties. Waar streeft de persoon naar? Wat probeert hij te bereiken?
Wat wil hij teweegbrengen? Welke doelstellingen heeft hij? Welke doelen probeert hij te
realiseren? Door in staat te zijn doelen/doelstellingen te definiëren kan de deelnemer zich
gemakkelijker een mening vormen bij besluiten, planning en doelgerichte actie in het
algemeen. Als docent(e) kan men volstaan met het vermelden dat het woord streven soms
geschikter is en dat men in andere gevallen beter kan spreken van doelen of doelstellingen.
Indien nodig, kan men het volgende onderscheid maken:
streven heeft betrekking op de algemene richting
doel heeft betrekking op de uiteindelijke bestemming
doelstelling heeft betrekking op een herkenbare prestatie op weg naar de
eindbestemming (meetbaar tussendoel)

Men concentreert zich op het algemene begrip 'doelgerichtheid' en laat zich niet verleiden
tot het aanbrengen van onderscheid. Als men niet weet waar men naartoe gaat
(doelgericht), zijn alle acties alleen maar reacties op een situatie, vormen van gedrag die
men nu eenmaal gewend is, of imitaties van het gedrag van anderen. In de les gaat het erom
de aandacht rechtstreeks op het begrip doelgerichtheid te richten, in tegenstelling tot het
begrip reactie.
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Tool V

FIP: (First Important Priorities)
Prioriteiten
Concentreren op prioriteiten

In de meeste lessen lag de nadruk vooral op het
genereren van zoveel mogelijk ideeën; een
zo breed mogelijke PMI; zoveel mogelijk factoren bij een CAF; een zo uitgebreid mogelijke
C&S; al de verschillende doelen, etc .. Een FIP is de concretisering van het proces waarbij de
belangrijkste ideeën, factoren, doelen, gevolgen, etc. worden gekozen. Het zal duidelijk zijn
dat sommige van deze ideeën nu eenmaal belangrijker zijn dan anderen. Een FIP heeft tot
doel het evenwicht op een bewuste manier te herstellen.
Door al direct bij aanvang alleen de belangrijkste zaken eruit te halen, ziet men nooit het
hele plaatje. Maar wanneer men eerst probeert een zo breed mogelijk beeld te creëren, kan
men een betere afweging maken over wat belangrijk is of niet. Dit is dan ook de reden dat
een FIP pas tegen het einde van de reeks lessen wordt gegeven.
Net zoals bij een PMI kan een FIP in diverse lessen worden toegepast evenals bij andere
vakgebieden waarbij de beoordeling van de waarde van iets een belangrijke rol speelt.
Wanneer deelnemers met suggesties en ideeën komen die waardevol zijn maar niet erg
belangrijk zijn, kan men een FIP uitvoeren om na te gaan wat de waarde van hun
voorstellen is.
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FIP is een situatie beoordelen. Men kan nooit spreken over onbetwistbare uitkomsten. Wat
voor de een het belangrijkst is, kan veel minder prioriteit hebben voor de ander. De les is
dan ook gericht op het proces van het beoordelen van de waarde van diverse aspecten en
punten. Als je een FIP kunt doen, heeft men de vrijheid net zoveel ideeën te genereren als
men maar wil. Wanneer men geen FIP kan toepassen is de enige optie om ideeën verder uit
te werken die puur op het eerste gezicht belangrijk en waardevol lijken. Bij zo'n aanpak
zullen veel andere ideeën helemaal niet aan de orde komen.

Tool VI

APC: (Alternatives, Possiblities, Choices)
Alternatieven, Mogelijkheden, Keuzes
Concentreren op alternatieve

APC is de concretisering van het proces van
het bewust zoeken naar alternatieven.
Wanneer men in actie komt of tot een besluit komt, lijken er soms maar weinig
alternatieven te zijn. Maar door bewust te zoeken naar andere opties en mogelijkheden, kan
de hele situatie er anders uit komen te zien. Bij het uitvoeren van een APC is het streven alle
alternatieven of keuzes te onderzoeken die maar mogelijk zijn - en niet alleen de voor de
hand liggende.
Mensen hebben de neiging om niet verder te zoeken naar alternatieven wanneer ze
eenmaal een oplossing hebben gevonden waarmee ze tevreden zijn. Maar dat betekent niet
dat er geen betere oplossingen kunnen bestaan, het vergt enkel wat meer inspanning en
moeite.
Het beste alternatief is niet altijd de optie die het meest voor de hand ligt.
Dit bewust zoeken naar alternatieven is niet alleen van toepassing op acties maar geldt ook
voor verklaringen. Als een plausibele verklaring is gevonden, zal vrijwel niemand geneigd
zijn verder te zoeken naar andere mogelijkheden. Daarom is het dan ook nuttig over een
techniek te beschikken waarmee men deze natuurlijke neiging kan onderdrukken en wel
verder kan kijken.

Net zoals bij de CAF Les, ligt de nadruk op aangeven wat is vergeten. Met andere woorden,
de groepjes proberen alternatieven en andere keuzes te vinden voor dezelfde situatie. Zelfs
wanneer ze er zeker van zijn dat er geen andere opties bestaan, kunnen ze deze wel
degelijk vinden als ze zich hiervoor inzetten. En net zoals bij de CAF Les, is het verleidelijk
ervan uit te gaan dat iedereen altijd alle mogelijkheden overziet - maar toch is dit niet waar.
En om verder te kijken dan de voor de hand liggende keuzes is een bewuste denktechniek
als APC onontbeerlijk.
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Een APC is hèt middel tegen emotioneel reageren. Als iemand een starre kijk heeft op iets,
kan men hem of haar vragen een APC uit te voeren. Als iemand over deze vaardigheid
beschikt, dan komt hij of zij tot een andere opvatting of wordt de oorspronkelijke opvatting
verder onderbouwd. Een APC kan goed worden ingezet bij verschillende vakgebieden.

Tool VII

OPV: (Other People's View)
Andermans standpunt
De andere mensen die erbij betrokken zijn

OPV is de concretisering van het proces van
het overwegen van de meningen van anderen
zodat het proces bewust en gericht kan
plaatsvinden.
.
Met behulp van de eerder beschreven tools
vindt het verbreden van de situatie - een ruimer
perspectief hanteren - altijd plaats vanuit het gezichtspunt van de diegene die erover
nadacht. Maar bij veel denksituaties zijn ook anderen betrokken. En het standpunt van deze
andere mensen is ook een wezenlijk onderdeel van het verbreden van de situatie, het
basisthema denklessen. Een andere betrokkene kan andere doelen,
prioriteiten, alternatieven, etc. hebben. Wanneer anderen een PMI, CAF, C&S, AGO, FIP of
APC uitvoeren, kunnen ze compleet nieuwe ideeën voorstellen omdat ze nu eenmaal een
andere positie hebben.
In staat zijn het standpunt van iemand anders te bekijken en begrijpen, kan een belangrijk
onderdeel zijn van het totale denkproces. En moet dan ook een gerichte inspanning worden
gedaan om een beeld te krijgen van de opvattingen van anderen. Een goede techniek
hiervoor is een OPV, die kan worden ingezet om de mening van iemand anders na te gaan
die bij de situatie betrokken is en ook om te bepalen wat de algemeen heersende mening is.
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Net zoals bij de eerdere denktechnieken, is een OPV een techniek die kan worden toegepast
bij verschillende andere vakgebieden. Bovendien kan de techniek op zichzelf worden
toegepast of in combinatie met de andere denkmethoden.
Als de deelnemers eenmaal in staat zijn hun eigen standpunt terzijde te schuiven, kunnen
ze de meningen van anderen meenemen. Dit kan nuttige nieuwe inzichten in de situatie
opleveren.

Hoofdstuk 5

Methodologie

“Design is concerned with turning research questions into projects”(Robson 202:p79)

O

nderzoeksmethodiek omschrijft hoe kwantitatieve en kwalitatieve data worden
verzameld. In dit onderzoek staan de schoolexamens en debatlessen centraal. De
schoolexamens zijn die zoals die in alle 3e jaars VMBO klassen basis en kader
worden afgenomen. Deze bestaan uit een groot aantal meerkeuzevragen, maar de aandacht
gaat uit naar de open vragen. Daar immers moet de leerlingen de vragen beantwoorden
door te beargumenteren. Elke week wordt er tijdens een lesuur gedebatteerd met een vaste
werkvorm: de stelling wordt gepresenteerd en toegelicht aan de hand van bronnen.
Leerlingen geven met behulp van de smartphone antwoord op de stelling (eens/oneens)
Daarna wordt er onder leiding van een gespreksleider hevig gedebatteerd. Deze les wordt
afgesloten met de uitverkiezing van de debater van de dag. Een zestal van dergelijke
debatlessen zijn op video vastgelegd. Voor het onderzoek is belangrijk welke argumenten en
hoeveel argumenten gehanteerd worden. Het onderzoek wil immers aantonen of het
introduceren van het CoRT programma het aantal argumenten en de kwaliteit daarvan doet
toenemen. Deze debatlessen zijn ook gegeven in de controlegroep.
5.1 Instrument

figuur -2 – Overzicht aantal meetmomenten
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Om het aantal en de kwaliteit van de gegeven antwoorden door de leerlingen te kunnen
beoordelen is er een matrix ontwikkeld voor zowel de schoolexamens als de debatten. Deze
matrices worden gebruikt om elk afgenomen schoolexamen en gehouden debatles tot april
2015 te meten aan de hand van de matrix. De multiple choice vragen blijven zoals gezegd
buiten de dataverzameling omdat daar geen argumenten gescoord kunnen worden. Om
alles achteraf goed te kunnen beoordelen worden de debatlessen op video vastgelegd. Het
is immers niet (altijd) mogelijk om de debatles te leiden en tegelijkertijd de data te
verzamelen.
De methodiek bestaat uit het vaststellen van de 0-meting via het eerste schoolexamen en
eerste debatles. Samengevat bestaat de onderzoeksmethodologie uit:

figuur -3 - Rijksuniversiteit van Groningen (Eemeren, 1995)

Bij de meting met de matrices wordt gelet op indicatoren aangaande argumenten. Dat
betekent om argumenten goed te herkennen er gekeken wordt naar indicatoren aangaande
argumenten. Het is duidelijk dat de lijst van indicatoren zoals weergegeven in figuur 3 verre
van compleet is. Deze indicatoren dienen slechts als een eerste richtlijn om ze te herkennen.
Argumenten zonder indicator worden niet meegeteld.
Het aantal argumenten zal worden vastgesteld door het turven van de hoeveelheid
argumenten die naar voren worden gebracht door de leerlingen tijdens de 6 debatlessen en
als antwoord op de open schoolexamenvragen van de 3 schoolexamens
Bij kwaliteitsargumenten wordt gelet op het onderscheid tussen de diversiteit aan
argumenten. Allereerst wordt gekeken, aan de hand van indicatoren of er sprake is van een
argument. Argumentatie wat in de literatuur drogreden genoemd wordt, wordt ook geturfd
en meegenomen in de dataverzameling en gewaardeerd als kwantitatief argument. Voor alle
duidelijkheid bestaan drogredenen uit:
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argumenten met verkeerde verbanden
generalisatie
cirkelredenering, waarbij in andere woorden de argumentatie wordt herhaald

De kwaliteit van argumentatie wordt beoordeeld op zijn verscheidenheid. Van Eemeren
(1995) maakt daarvoor een onderscheid (zie figuur 4) wat in de zelfontwikkelde matrices
gehanteerd wordt. In de presentatie en analyse van de data kunnen er op deze manier
conclusies worden getrokken t.a.v. de kwaliteit van de argumenten.

figuur -4 - Rijksuniversiteit van Groningen (Eemeren, 1995)

Om de verschillen tussen argumentatie aan te geven heb ik hieronder deze verschillen
omschreven en aan de hand van een enkel voorbeeld verduidelijkt (RUG, 2012)
Enkelvoudige argumentatie

Het standpunt wordt ondersteund met één argument.
Voorbeeld standpunt: Alcoholgrens moet verhoogd worden om comazuipen tegen te gaan
De leeftijdsgrens van alcoholgebruik moet worden verhoogd. Alcohol is namelijk schadelijk
voor de hersenen van jonge adolescenten. 4

Dit is een krachtige vorm van argumentatie. De schrijver of spreker verdedigt zijn standpunt
met meerdere argumenten. Als er één argument wegvalt, blijven er voldoende argumenten
over die het standpunt onderbouwen.

4

Enkelvoudig argument
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Meervoudige argumentatie

Er zijn bepaalde indicatoren die aangeven dat het om meervoudige argumentatie gaat.
Daarbij gaat het om de signaalwoorden als trouwens en bovendien.
Voorbeeld standpunt: Roken is schadelijk
Roken is schadelijk voor de gezondheid. Tabaksrook bevat veertig kankerverwekkende
stoffen. Bovendien heeft nicotine een verslavend effect. Ook veroorzaakt teer rokershoest5.
Nevenschikkende argumentatie
Bij de nevenschikkende argumentatie is er sprake van meerdere argumenten die elkaar
ondersteunen. Ze zijn van elkaar afhankelijk. De optelsom van de argumenten bepaalt
samen het standpunt.
Voorbeeld standpunt: Wat voor type leerling is Marie?
Marie is een goede leerling. Ze haalt hoge cijfers, is altijd op tijd en is gemotiveerd.6
Onderschikkende argumentatie
Onderschikkende argumentatie houdt in dat een spreker of schrijver zijn argument
onderbouwt met een ander argument. Hij twijfelt of het eerste argument wel overtuigd
genoeg is. Signaalwoorden of indicatoren waar je onderschikkende argumentatie aan kunt
herkennen, zijn o.a. want en immers

figuur -5- matrix beoordeling schoolexamens en debatlessen

5
6

Meervoudig argument
Nevenschikkende argumentatie
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Het theoretisch kader wat hierboven beschrijft wat een argument is, welke argument geteld
wordt en tot welk kwalitatief argument het gerekend mag worden, is leidend geweest voor
het tot stand komen van de matrix (zie figuur 5) die gebruikt wordt voor het meten van
kwantitatieve en kwalitatieve argumenten:

5.2 Validiteit en betrouwbaarheid
“There is no easy, single way of determing construct validity” (Robson 2002:p102)

Elke onderzoeker heeft te maken met validiteit en betrouwbaarheid. Cohen (2000, pg 105)
legt uit dat validiteit en betrouwbaarheid nooit volledig kan worden gegarandeerd.
Cohen(2000) benoemt allerlei soorten validiteit en zegt daarover dat validiteit zich bezig
houdt met de vraag of ik daadwerkelijk meet wat ik meen te meten. Over betrouwbaarheid
zegt Cohen (2000) dat hier sprake van is als je de vraag of hetzelfde onderzoek opnieuw
uitgevoerd opnieuw dezelfde resultaten zou opleveren. Om het onderzoek valide te maken
en betrouwbaar heb ik gekozen voor twee metingen: het beoordelen van 3 schriftelijke
schoolexamens aan de hand van een matrix en het beoordelen van video-opnames van 6
debatlessen.

5.3 Respondenten
De data zijn verzameld binnen een onderzoeksgroep van 26 leerlingen en 4 controlegroepen
met in totaal 27 leerlingen.
Onderzoeksgroep 3H is een gecombineerde groep basis- en kaderleerlingen leerjaar 3
VMBO. Het aantal leerlingen bedraagt weliswaar 26, maar 1 leerling is niet meegenomen in
de metingen, omdat hij te vaak afwezig is geweest en in januari de klas heeft verlaten. N=25.
De controlegroep bestaat uit een 4-tal klassen: 3B, 3C, 3D en 3E. Groep 3E en 3C krijgen les
van dhr. van Helvoirt, 3B en 3D van dhr. van Kessel. N=27 leerlingen. De onderzoeksgroep 3H
krijgt van beide docenten les, waarbij dhr. van Kessel de denklessen heeft gegeven en de
debatlessen afwisselend zijn gegeven door beide docenten.
Ik ben me bewust dat het lastig blijft, ondanks de matrices om objectief te blijven. Om de
betrouwbaarheid te vergroten heb ik de reproduceerbaarheidtest gedaan volgens de
formule: (testscore) : (re- testscore) = 1. (Kumar 1996, p.141). Om dit uitvoerbaar te maken
heb ik 2 debatlessen en 2 schoolexamens random laten scoren door een tweede persoon; de
debatles en het schoolexamen in zowel de controlegroep als de onderzoeksgroep. De score
van de debatles was 0,88, de score van het schoolexamen was 0,91. Deze scores duiden aan
dat het onderzoek betrouwbaar is.

5.4 Ethiek

Als onderzoeker ben ik me volledig bewust van het gegeven dat ik verantwoordelijk ben voor
het welzijn van de participanten aan mijn onderzoek. De relatie die ik aangaan is er een van
vertrouwen. Ik houd de ethische richtlijnen voor onderzoekers vastgelegd in the Revised
Ethical Guidelines of Bera (2011) in acht. Het managementteam in de persoon van Edward
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Ethiek is de esthetiek van het innerlijk. (Reverdy 1948)
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de Gier houd ik op de hoogte van het onderzoek. Methodologie wordt uitgelegd. Verder
verzeker ik eenieder die meedoet aan dit onderzoek zijn anonimiteit. Dat betekent dat
schoolexamens beoordeeld worden op argumenten zonder daarbij de persoon te kennen.
Verder is vooraf aan de deelnemers aan het onderzoek gevraagd of er bezwaar was tegen
filmopnamen. De video-opnamen werden thuis in een gesloten kast bewaard en zijn na
afloop van het onderzoek gewist. Verder zullen de resultaten van het onderzoek gedeeld
worden met de deelnemers en zal er medio juni een presentatie volgen voor het voltallige
managementteam. Frankfort-Nachmias (1992) spreekt mij aan als hij zegt dat het een
verplichting is om de anonimiteit van de respondenten te waarborgen en gegevens
vertrouwelijk te behandelen. Ik heb gemeend door bovengenoemde maatregelen te nemen
hieraan te hebben voldaan.

Hoofdstuk 6

Presentatie resultaten

“..the research scientist is nota an innovator but a solver of puzzles and the puzzles upon which he concentrates
are just those which he believes can be both stated and solved within the existing scientific tradition”.
(Kuhn1977:p234)

O

m de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden wil ik in dit hoofdstuk de
verzamelde data presenteren. Het betreft uitsluitend het tonen van de resultaten
vanuit de verschillende invalshoeken en (nog) niet voorzien van interpretatie en
conclusie. Ik heb getracht alles voortdurend te benaderen vanuit de controlegroep en de
overige respondenten.

Onderzoeksgroep 3 H
Periode 1 oktober 2014 – 24 maart 2015
N= 25

I

Resultaten schoolexamens onderzoeksgroep

Om duidelijk argumenten te kunnen meten zijn de bestaande schoolexamens aangepast. Er
zijn bij elk schoolexamen 4 argumentvragen toegevoegd. Een voorbeeld van een dergelijke
argumentvraag uit schoolexamen Politiek is:
Wat vind jij van het idee dat Facebook jouw gegevens mag gebruiken?
Massamedia
Politiek
Multiculturele samenleving

figuur 6 – Meting argumenten SE’s onderzoeksgroep

Argumentvragen 4
Argumentvragen 4
Argumentvragen 4
In deze onderzoeksgroep
zijn per schoolexamen 4
vragen gesteld die
beargumenteerd kunnen
worden. Dat betekent dat
er per schoolexamen in
totaliteit 100 vragen
beargumenteerd
beantwoord kunnen.

(N=25 x 4 vragen=100) Over de drie schoolexamens spreek je dan van 300 argumenten in
totaal. Gemiddeld aantal argumenten per leerling is 194/25=7.76. Gemiddeld aantal
argumenten per schoolexamen is 64.6 (194/3)
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Schoolexamen I
Schoolexamen II
Schoolexamen III

Grafisch levert dat het
volgende overzicht op:
het aantal argumenten
neemt toe, enkelvoudige
argumenten nemen toe,
meervoudige argumenten
laten ook vooruitgang
zien.

figuur 7- Grafisch overzicht argumenten SE’s onderzoeksgroep

II

Resultaten debatlessen onderzoeksgroep

De 6 debatlessen hebben elk een onderwerp wat bij het hoofdstuk past dat op dat moment
in het schooljaar behandeld wordt. (Methode Thema’s BK, 2014-2015, Essener).
Energy drank wordt verboden tot 18 jaar
Er komt een algeheel rookverbod op school
Doodstraf moet (her)ingevoerd worden
Actie in Parijs (Charlie Hebdo) is begrijpelijk
Stemrecht vanaf 12 jaar is goed voor de democratie
Leerlingen gaan kwaliteit lesgeven van leraren beoordelen

De data zijn aan de hand
van de matrix geturfd en
leveren het volgende
overzicht op. De data
zijn gegenereerd na
bestudering van de
videobeelden van de
betreffende lessen. Wat
in deze matrix niet is
meegenomen, is of het
figuur 8-Meting argumenten debatlessen onderzoeksgroep
aantal deelnemers die
duidelijk deel hebben genomen aan de debatlessen is toegenomen. Wel, het aantal
deelnemers is in de serie van 6 lessen toegenomen. Waren er aanvankelijk 4 leerlingen,
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Debatles 1
Debatles 2
Debatles 3
Debatles 4
Debatles 5
Debatles 6

waarvan 3 dominant, tijdens debatles 6 waren er 11 leerlingen die een duidelijke deelname
hebben gehad
doordat ze
argumenten
gebruikten.
De data in de matrix
worden hieronder
(figuur 9) grafisch
weergegeven. Met
behulp van dit figuur
is het mogelijk om in
hoofdstuk 7 deze
data te analyseren en
daaraan waar
figuur 9- Grafische weergave argumenten debatlessen onderzoeksgroep

mogelijk, een conclusie te verbinden.

Controlegroep 3 B, C, D en E
Periode 1 oktober 2014 – 24 maart 2015
N= 27
Deze leerlingen hebben dezelfde schoolexamens gemaakt in dezelfde periode als de
onderzoeksgroep.

Resultaten schoolexamens controlegroep

figuur 10- meting argumenten SE’s controlegroep

vergelijken met elkaar.

Controlegroep kent 2
leerlingen meer. De
controlegroep kent een
gemiddelde van
4,70 gegeven argumenten (127/27). Op
deze manier zijn de
gemiddelde scores van
de twee groepen te
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III

Er worden geen
nevenschikkende noch
onderschikkende
argumenten gegeven
door de controlegroep.
Daarnaast neemt het
aantal argumenten
gemeten over de drie
schoolexamens noch
toe, noch af. Het
gemiddelde blijft 42,3
argument per
schoolexamen.
figuur11 - Grafisch overzicht argumenten SE’s onderzoeksgroep

IV

Resultaten debatlessen controlegroep

figuur12 - overzicht argumenten debatlessen controlegroep

Tijdens de debatlessen
zijn dezelfde 6 thema’s
aan bod geweest. Van
de 6 debatlessen in de
onderzoeksgroep
werden er 4 gedaan
samen met een
mededocent. De
debatlessen in de
controlegroep werden
uitsluitend door één
docent gedaan. Er is een
geringe toename van 16
naar 22 wat betreft het
aantal argumenten. Ook
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de kwalitatieve argumenten nemen toe.

Grafisch wordt nog
duidelijker dat er
sprake is van een
kwantitatieve
toename en dat er ook
sprake is van een
kwalitatieve toename.

figuur13 –Grafisch overzicht argumenten debatlessen controlegroep
figuur13 - Grafisch overzicht argumenten debatlessen controlegroep

V

Resultaten schoolexamens en debatlessen onderzoeksgroep
en controlegroep naast elkaar

figuur14 – Onderzoeks- en controlegroep naast elkaar wat betreft SE’s en debatlessen

7

Analyse, conclusie en aanbeveling
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Wanneer je de resultaten van de twee groepen naast elkaar zet geeft dat het volgende beeld
voor de schoolexamens:
Toename SE’s onderzoeksgroep is 58,8%, toename SE’s controlegroep 2,4%. Toename
debatlessen onderzoeksgroep 71,4%, toename debatlessen controlegroep 37,5%

“But the trouble arises when we find that testing thinking is extraordinarily difficult and beset with pitfalls.”(De
Bono 1976: p200)

W

anneer je alle resultaten bekijkt moet ik erg voorzichtig zijn met het trekken van
een conclusie. Op de eerste plaats heeft het onderzoek slechts plaatsgevonden op
1 school van 1 determinatie en wel VMBO basis/kader. Bovendien bestond de
onderzoeksgroep en de controlegroep uit slechts 25 en 27 leerlingen. Toch geven de
onderzoeksdata inzicht in de overeenkomsten en de verschillen.
Analyse data schoolexamens
Op de eerste plaats geldt voor beide groepen dat weinig kwalitatieve argumenten gebruikt
worden. Bij de onderzoeksgroep is er een lichte toename waar te nemen voor wat betreft de
kwalitatieve argumenten (meervoudig en onderschikkend). Bij de start van het onderzoek
scoorde de onderzoeksgroep 5,8% meervoudige argumenten bij het eerste SE, bij het 3e SE
scoorde de groep 9,8%. Bij de controle groep was dit percentage bij SE 1 2,4%, bij
schoolexamen 3 4,7%
Samengevat kan je stellen dat er weinig gebruik wordt gemaakt van kwalitatieve
argumenten en er een lichte toename te zien is bij de onderzoeksgroep als ook de
controlegroep.

Analyse data debatlessen
De debatlessen laten duidelijk zien dat de onderzoeksgroep significant beter gaat scoren.
Het aantal argumenten neemt in 6 debatlessen toe met 71,4% en bij de controlegroep met
37,5%.
Het aantal enkelvoudige argumenten neemt bij de onderzoeksgroep toe en bij de
controlegroep in mindere mate ten opzichte van de onderzoeksgroep. Opmerkelijk is de
toename van de meervoudige argumenten. Bij de onderzoeksgroep is er een forse toename
en ook hier scoort de controlegroep duidelijk minder. Het aantal onderschikkende en
nevenschikkende argumenten is laag. Gesteld kan worden dat het percentage
nevenschikkende en onderschikkende argumenten laag is voor beide groepen ten opzichte
van het totaal aantal argumenten. De onderzoeksgroep scoort dus in beide categorieën
(nevenschikkende en onderschikkende argumenten) beter dan de controlegroep.

De data laten duidelijk zien dat de onderzoeksgroep beter presteert en de kwantiteit en
kwaliteit van de argumenten bij de onderzoeksgroep een sterkere groei kent dan die bij de
controlegroep met name bij de debatlessen.. Er zijn tijdens het onderzoek zoveel als
mogelijk variabelen vermeden. Zo is de samenstelling en aantal leerlingen basis- en
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Conclusie

kaderberoepsgerichte leerweg binnen de beide groepen gelijk. Ook de aangeboden leerstof
tijdens de reguliere lessen is gelijk, alsmede de schoolexamens. Ook de thema’s van de 6
debatlessen waren gelijk. Om valide en betrouwbaar te meten is er door een onafhankelijke
derde persoon gemeten. Je zou dus voorzichtig kunnen stellen dat debatlessen hun waarde
bewijzen doordat daar het aantal en de kwaliteit van de argumenten sterker groeit dan bij
de schoolexamens.
De onderzoeksvraag is centraal blijven staan tijdens het onderzoek. Het antwoord op de
vraag of door het aanbieden van het denkvaardighedenprogramma CoRT aan basis- en
kader leerlingen de kwantiteit en kwaliteit van argumenten doet toenemen kan met de
analyse van de data positief worden beantwoord. Toch horen daar enkele kanttekeningen
bij.
De toename is vooral bij de debatlessen waar te nemen. Dat is mogelijk verklaarbaar omdat
de leerlingen over het algemeen beter in staat zijn om het denken verbaal weer te geven
dan op papier. Bovendien zijn de debatlessen rondom een actueel thema gehanteerd terwijl
de schoolexamens de voorgeschreven basisstof behandelen. Charlie Hebdo versus het tot
stand komen van een wet lijkt me in deze een goed voorbeeld.
Tegelijkertijd maken de data duidelijk dat er bij de onderzoeksgroep meer en kwalitatief
meer argumenten worden gegeven en er sprake is van een grotere toename dan bij de
controlegroep. De onderzoeksgroep heeft het CoRT programma aangeboden gekregen en
mogelijk veroorzaakt dit de sterkere groei. Voorzichtig kan je concluderen dat het aanbieden
van het denkvaardighedenprogramma CoRT een significante positieve invloed heeft op
zowel de hoeveelheid aan argumenten en in wat geringere mate op de kwaliteit van de
argumentatie.

Koers 2016 van de Bossche vakschool en de onderzoeksagenda zijn leidend geweest voor
wat betreft dit onderzoek. Kwaliteitsverbetering en tegelijkertijd recht doen aan een nieuwe
onderwijsontwikkeling hebben de onderzoeksvraag gegenereerd.
Opvallend is het plezier, gemak en de opbrengst van de debatlessen. Debatlessen standaard
invoeren bij de lessen Maatschappijleer 1 en 2 is belangrijk omdat op deze manier de
leerling leert om zijn of haar menig beter te nuanceren. Het kritisch denkvermogen wordt
aangespoord wanneer in de debatles de leerling zijn of haar mening dient toe te lichten.
Leerlingen leren beter kritisch te reflecteren op hun mening, worden kwalitatief betere
denkers gezien de toename van de diverse argumenten en zijn meer genuanceerd in hun
opvattingen.
Door het aanbieden van het CoRT programma hebben de leerlingen ook daadwerkelijk tools
in handen waarmee ze de stellingen van de debatlessen beter kunnen overwegen en de
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Aanbeveling

meningsvragen in de schoolexamens beter gaan beantwoorden. Voor Maatschappijleer 2
geldt dat deze vaardigheid ook ingezet kan worden bij het centraal schriftelijk eindexamen.
Deze future skill zal de leerling beter toerusten wanneer hij of zij keuzes moet gaan maken,
keuzes die vakoverstijgend zijn. Ik denk daarbij aan sectorkeuze in leerjaar 2, beroepskeuze
en vervolgstudie op het MBO in leerjaar 3 en 4. Het verbeteren van het kritisch
denkvermogen met behulp van het CoRT programma stelt de leerling in staat om
probleemoplossend bezig te gaan. De leerling zal minder snel blokkeren omdat het tools in
handen heeft die hem/haar kunnen helpen bij het overwegen van mogelijke oplossingen en
alternatieven.
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Samengevat zou je kunnen stellen, dat gezien de onderzoeksresultaten van mijn onderzoek
in combinatie met reeds gedane onderzoeken, het belangrijk is de leerling met
denkvaardigheden toe te rusten door de debatlessen in leerjaar 3 bij het vak
Maatschappijleer 1 op te nemen in het curriculum. Maatschappijleer 1, omdat alle leerlingen
dit vak volgen. Dit geldt niet voor Maatschappijleer 2. Omdat alle leerlingen
Maatschappijleer 1 hebben in het 3e jaar is het wenselijk om in dat leerjaar de leerlingen het
CoRT programma aan te bieden. De schoolexamens zouden nog meer afgestemd dienen te
worden op dit CoRT programma door expliciet te vragen aan de leerling om een aantal
genoemde tools in te zetten bij de open vragen.

8

Nawoord

T

otdat een onderzoeksverslag
daadwerkelijk gelezen wordt, is
het slechts een verzameling
papier en printerinkt. De lezers
brengen het tot leven en mogelijk in
de praktijk wanneer ze na het lezen
van de resultaten het CoRT
programma leerlingen gaan
figuur 15 - Breakpoint and Beyond - Land, 1993
aanbieden. Het zou mooi zijn als de
conclusies en aanbevelingen van dit
onderzoeksverslag dus geen
wetenschap blijft dat als “weten”op het bekende “schap”blijft staan. Onderwijs zal immers,
onderhevig aan de snelle ontwikkelingen, gaan veranderen. Het huidige onderwijssysteem is
vooral gebaseerd op ideeën ontstaan ten tijde van de verlichting en de industriële revolutie.
De rinkelende bellen, aparte afdelingen en vakken in de huidige leerfabriek die we school
noemen, herinneren duidelijk aan de tijd waarin mensen werden voorbereid op werken in
de fabriek. Nog steeds bereiden we leerlingen voor op hun toekomstige plaats in de
maatschappij met zoals gezegd oude inzichten. Dat is wonderlijk, want met de huidige snelle
technische ontwikkelingen weet men nauwelijks meer hoe die toekomst eruit zal zien.

Divergent of lateraal denken neemt dus af naarmate de leerling meer jaren onderwijs geniet.
Leerlingen zijn echter gebaat met de vaardigheid van dit denken om tweeërlei redenen. De
eerste is dat Perkins (1987) laat zien dat de effectiviteit van het leerproces toeneemt door
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Dat betekent dat het huidige schoolsysteem niet langer de leerlingen slechts één antwoord
moet leren op een vraag, maar hen moet leren divergent te denken. Divergent denken is wat
anders dan creatief denken. Creatief denken is het bedenken van originele ideeën die
waarde hebben. Divergent denken is de capaciteit die nodig is om creatief te zijn. Het is de
capaciteit om verschillende antwoorden te zien op een vraag, de kwaliteit om op
verschillende wijzen een vraag te kunnen interpreteren en een mening te vormen op basis
van argumenten. Het is wat de Bono (2007) lateraal denken noemt. Opvallend is, dat
onderzoek (Land 1993) aantoont dat we deze divergente capaciteit hebben op jonge leeftijd
maar dat dit vermogen afneemt naarmate we langer in het huidige onderwijssysteem met
zijn gedateerde aanpak zitten. Zo weet aanvankelijk 98% van kleuters 200 of meer
mogelijkheden te bedenken voor een mogelijk probleem en van dezelfde onderzoeksgroep
lukt dit na 10 jaar nog 12% en bij het bereiken van de 18 jarige leeftijd nog slechts 2%. Een
krachtige vaardigheid, een future skill zoals kritisch, divergent denken is nu juist datgene wat
de huidige leerling nodig heeft om met succes de keuzes die op hem afkomen aan te
kunnen.

introductie van een denkprogramma zoals CoRT(1986). Zijn onderzoek laat een significante
toename zien van maar liefst 40% op de leerresultaten. De invloed op het leerproces is door
Moseley et al. (2005) onderzocht bij meer dan 30 van dergelijke denkprogramma's. De
tweede reden is dat, als er meer oplossend vermogen ontwikkeld is, de leerling niet zo snel
geblokkeerd raakt, maar langer op zoek gaat naar mogelijke antwoorden op zijn of haar
vragen.
Kortom, uiterst efficiënt. Efficiënt, dat is afgeleid van de Latijnse woorden 'ex' en 'facio'
betekent immers: "iets uit een bestaande situatie bewerkstelligen." De boeken en de daarin
vermelde feiten zijn de bestaande situatie. De leerlingen binnen het onderzoek geven
duidelijk aan dat de introductie van het CoRT denkprogramma in het vak Maatschappijleer
hen beter in staat stelt om weloverwogen antwoorden te bedenken op lastige vraagstukken
als abortus, euthanasie, discriminatie en maatschappelijke problemen.
Naast betere leerresultaten toont eerder onderzoek in 2008 (Van Kessel, 2008) aan, dat er
sprake is van transfer naar andere vakken en ook daarbuiten. Het aangeboden CoRT
programma is dus vakoverstijgend. Tenslotte is er ook een waarneembare en meetbare
afname van impulsiviteit. Dat betekent dat het CoRT programma een positieve invloed zou
kunnen hebben op het steeds maar weer groeiend aantal gediagnosticeerde ADHD/ADD
leerlingen, die nu vooral geholpen worden door het toedienen van medicatie.
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Waarschijnlijk vraagt menig lezer zich nu af of deze goede resultaten op zichzelf staan. Nee,
natuurlijk niet. Marzano (2003) geeft duidelijk aan dat 67% van de ontwikkeling van de
leerling bepaald wordt door de docent. Maar ervan uitgaande dat denkprogramma's ook een
positieve invloed hebben of zouden kunnen hebben, is het zeker het overwegen waard om,
als verantwoordelijken voor de inhoud en uitvoering van het leerproces, te bezien of een
dergelijke programma geïntroduceerd zou moeten worden. Dergelijke programma's worden
wereldwijd met wisselend succes, gebruikt. Nu schooldirecties steeds meer autonomie
krijgen vanuit de overheid en zij dit beleid doorvertalen naar meer verantwoordelijkheid
voor de leerstofinhoud naar docenten toe, is de tijd daar om goed na te denken over welke
koers men wil varen. Op de Bossche vakschool kun je in het Koersdocument 2016 in elk geval
lezen dat er aandacht moet komen voor de zogenaamde Future skills. Om veranderingen
aan te durven moet je zeker recht doen aan wat Marzano (2003) als ondertitel meegeeft
“Vertaal nu onderzoek in actie.”

VI
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