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4. Abstract en kritisch denken
Doelgericht kunnen analyseren en logisch kunnen redeneren
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is.

betrouwbaar is.
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Onderscheid

Ik kan goed onderscheid

Ik weet meestal wel of iets

Ik weet vaak niet of iets

maken tussen

maken tussen feiten en

een feit of een mening is.

een feit of een mening is. en meningen te kunnen

feiten en
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Ik kan hulp nodig om feiten
onderscheiden.
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Hoofd- en

Ik kan goed hoofd- en

Ik kan redelijk goed hoofd-

Ik vind het vaak moeilijk

Ik kan alleen met hulp van
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en informatie
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Ik kan conclusies trekken
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maar ik vind het soms lastig Ik vind het lastig om

conclusies trekken deze in eigen woorden
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Een logische

Ik kan een logische

Het lukt me meestal wel om Ik vind het vaak moeilijk
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gedachtelijn

gedachtelijn opbouwen

een logische gedachtelijn

om een logische

logische gedachtelijn op te

opbouwen

en deze duidelijk

op te bouwen en deze

gedachtelijn op te

bouwen en deze duidelijkte

verwoorden.

duidelijk te verwoorden.

bouwen en deze duidelijk verwoorden.
te verwoorden.

Openstaan voor

Ik sta open voor

Ik luister meestal wel naar

Ik vind het vaak moeilijk
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Een standpunt

Ik kan goed een

Ik kan meestal een
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doordacht standpunt
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