
KRITISCH DENKEN – TALENTSTROOM SCIENCE 
Bij kritisch denken gaat het om het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en 
beslissingen. Hiervoor zijn denkvaardigheden noodzakelijk, maar ook houdingsaspecten, reflectie en zelfregulerend vermogen spelen een 
essentiële rol. 

RUBRIC KRITISCH DENKEN 
 Gelimiteerd (5) In ontwikkeling (10) Bekwaam (15) Gevorderd (20) 
Houding -1 Heeft geen onderzoekende 

houding en heeft geen 
vertrouwen in het eigen 
vermogen tot redeneren 

Heeft soms onderzoekende 
houding, wil dan wel 
geïnformeerd zijn en heeft 
beperkt vertrouwen in het 
eigen vermogen tot redeneren 

Heeft regelmatig 
onderzoekende houding, wil 
dan goed geïnformeerd zijn en 
heeft vertrouwen in het eigen 
vermogen tot redeneren 

Heeft een onderzoekende 
houding, wil altijd graag goed 
geïnformeerd zijn en heeft 
vertrouwen in het eigen 
vermogen tot redeneren 

Houding -2 Staat niet open voor andere 
denkwijzen, accepteert niet dat 
iemand een andere mening 
kan hebben en is onzorgvuldig 
in oordelen 

Staat soms open voor andere 
denkwijzen, accepteert soms 
dat iemand een andere 
mening kan hebben, gaat daar 
niet altijd respectvol mee om 
en is niet altijd zorgvuldig in 
oordelen 

Staat regelmatig open voor 
andere denkwijzen, accepteert 
regelmatig dat iemand een 
andere mening kan hebben, 
gaat daar vaak respectvol mee 
om en is meestal zorgvuldig in 
oordelen 

Staat open voor andere 
denkwijzen, accepteert dat 
iemand een andere mening 
kan hebben, gaat daar 
respectvol mee om en is 
zorgvuldig in oordelen 

Interpreteren en 
analyseren 

Kan niet de nodige informatie 
verwerven, ordenen en 
structureren 

Kan soms de nodige informatie 
verwerven, ordenen en 
structureren en slechts beperkt 
beoordelen op bruikbaarheid, 
betrouwbaarheid en 
representativiteit 

Kan regelmatig de nodige 
informatie verwerven, ordenen 
en structureren en redelijk 
beoordelen op bruikbaarheid, 
betrouwbaarheid en 
representativiteit 

Kan de nodige informatie 
verwerven, ordenen en 
structureren en beoordelen op 
bruikbaarheid, 
betrouwbaarheid en 
representativiteit 

Evalueren Kan zich niet verplaatsen in 
opvattingen, waarden en 
motieven van anderen en deze 
niet vergelijken met die van 
zichzelf 

Kan zich soms verplaatsen in 
opvattingen, waarden en 
motieven van anderen en zo 
nu en dan deze vergelijken 
met die van zichzelf 

Kan zich regelmatig 
verplaatsen in opvattingen, 
waarden en motieven van 
anderen en deze redelijk 
vergelijken met die van 
zichzelf 

Kan zich verplaatsen in 
opvattingen, waarden en 
motieven van anderen en deze 
vergelijken met die van zichzelf 

Concluderen, 
uitleggen en 
beargumenteren 

Kan geen conclusies trekken 
op basis van alle relevante 
informatie 

Kan soms conclusies trekken 
op basis van alle relevante 
informatie, deze zo nu en dan 
beargumenteren en 
onderbouwen en soms de 
consequenties daarvan 
aangeven 

Kan regelmatig conclusies 
trekken op basis van alle 
relevante informatie, deze 
redelijk beargumenteren en 
onderbouwen en redelijk de 
consequenties daarvan 
aangeven 

Kan conclusies trekken op 
basis van alle relevante 
informatie, deze 
beargumenteren en 
onderbouwen en de 
consequenties daarvan 
aangeven 
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