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INLEIDING 
Muiswerkprogramma’s zijn programma’s voor het onderwijs. De programma’s zijn verkrijgbaar 

als netwerkversie en als web-based versie. Het belangrijkste principe van Muis-

werkprogramma’s is dat een diagnostische toets de student stuurt naar oefenmateriaal dat 

aansluit bij de gemaakte fouten. De toets kan herhaald worden en eventueel leiden tot opnieuw 

oefenen. De docent heeft een scala aan mogelijkheden om leerlingen te sturen en de voortgang te 

bewaken.  

Het Muiswerkprogramma Argumenteren gaat over het analyseren en beoordelen van mondelin-

ge en schriftelijke betogen. De argumentatieleer die erin uiteengezet wordt, is gebaseerd op de 

pragma-dialectische benadering van de argumentatiedeskundigen Van Eemeren en Grooten-

dorst. In deze benadering wordt ervan uitgegaan dat argumentatie erop gericht is een verschil 

van mening met verbale middelen op te lossen. 

Argumentatie is naast een verbale, ook sociale een rationele activiteit, bedoeld om een redelijke 

beoordelaar te overtuigen van de aanvaardbaarheid van een standpunt door een of meer propo-

sities naar voren te brengen die ter rechtvaardiging van dat standpunt dienen (Van Eemeren, 

2001). Verbaal dus, omdat in mondelinge en schriftelijke taaluitingen gebruik wordt gemaakt 

van woorden; sociaal omdat bij argumenteren altijd andere personen betrokken zijn; rationeel 

omdat de rede gebruikt wordt om een standpunt zo te verdedigen dat het voor anderen aan-

vaardbaar wordt. 

Argumenteren is gericht op het aanleren van begrippen die bij het analyseren van overtuigings-

pogingen van belang zijn, het pragmatisch interpreteren van eenvoudige betogen en het kritisch 

beoordelen ervan. Deze vaardigheden zijn van belang voor tekstbegrip, voor het zelf kunnen 

schrijven van betogen en voor het kunnen deelnemen aan argumentatieve discussies.  

Met de invoering van de Tweede Fase heeft het schoolvak Nederlands er het nieuwe onderdeel 

'Argumenteren' bij gekregen. De eindtermen voor dit domein worden centraal getoetst in het 

leesvaardigheidsexamen, maar spelen ook een belangrijke rol bij de productieve vaardigheden 

(betogen schrijven) die in schoolexamens worden getoetst.  

DOELGROEP 
Argumenteren is bedoeld voor leerlingen in de hogere klassen van havo, vwo, mbo-4, hbo- en 

universitaire opleidingen waarin argumentatieve vaardigheden aangeleerd worden. Het compu-

terprogramma Argumenteren is echter niet alleen bedoeld voor de bovenbouw van het voortge-

zet onderwijs, maar ook voor opleidingen in mbo en hbo voor beroepen waarin taal- en argu-

mentatievaardigheid een belangrijk vereiste is. 

Naast het aanleren van deelvaardigheden is het nodig om klassikaal of in groepsverband te 

werken aan het integreren van de begrippen en deelvaardigheden door ze in samenhang te 

oefenen en ze te laten toepassen bij discussies, presentaties en het schrijven van betogen. 
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STRUCTUUR 
Het basisprincipe van Muiswerkprogramma's is dat een diagnostische toets de leerling stuurt 

naar  oefenmateriaal dat aansluit bij gemaakte fouten. Diagnostische toetsen kunnen herhaald 

worden en eventueel leiden tot opnieuw oefenen. Ook Muiswerk Argumenteren is zo gestructu-

reerd.  

Het bestand Muiswerk Argumenteren bestaat uit 33 oefeningen, cumulatief opgebouwd, en 2 

toetsen die zowel voor diagnose als evaluatie gebruikt kunnen worden. In totaal zijn in dit lesbe-

stand 695 vragen verwerkt en de stof wordt uitgelegd in 127 uitlegschermen. 

Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen. 

 33 oefeningen, verdeeld over acht verschillende deelonderwerpen (zie het overzicht op blz. 
15), waarbij wordt gebruikgemaakt van honderden teksten;  

 2 toetsen die zowel voor diagnose als voor evaluatie gebruikt kunnen worden; 
 een uitgebreide helpfile in zogenaamd 'pdf-formaat'; 
 een overzichtelijke handleiding op papier.  

DIAGNOSE 

Muiswerk kent toetsen en oefeningen. Oefeningen beperken zich altijd tot een deel van de stof, 

leggen uit, laten voorbeelden zien, laten de leerling oefenen en laten hem weten wat hij goed en 

fout doet. Toetsen  laten nooit zien of het antwoord goed was en dekken een breder deel van de 

stof.  

De toetsen van Muiswerk kunnen een diagnose stellen. Alle onderdelen van de stof komen onge-

veer gelijkmatig in elke toets aan bod. De foute en goede antwoorden zijn gecodeerd en worden 

opgevangen en gerubriceerd. Zo komt de diagnose tot stand. Met behulp van de diagnose wordt 

een oefenprogramma op maat samengesteld. Dat wil zeggen: rubrieken waarin fouten werden 

gemaakt, worden vertaald in oefeningen die de oefenstof uit die rubriek aanreiken en oefenen. 

De leerling wordt door de oefeningen heen geleid die zwakke plekken in zijn kennis of vaardig-

heden opvullen. Na het oefenen kan hij opnieuw een toets doen. 

Wil men effect bereiken dan moet meestal niet alleen vaak, maar ook gevarieerd geoefend wor-

den. Eénmaal iets uitleggen of voordoen heeft doorgaans weinig effect. De opbouw van Muis-

werk Argumenteren voorziet hierin. In de eerste oefeningen van een rubriek wordt de deelvaar-

digheid voor de eerste keer aangeboden; in de vervolgoefeningen van dezelfde rubriek worden 

ze – soms in andere werkvormen – herhaald. De chronologische volgorde is de meest logische. 

Wat in eerdere oefeningen behandeld en geoefend is, wordt in volgende oefeningen bekend 

verondersteld. 
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Als de leerling een diagnostische toets gedaan heeft komt de knop ‘Jouw oefeningen ' erbij. Hieronder zitten de oefeningen di e 
op basis van de gemaakte fouten voor deze leerling geselecteerd zijn. 

Bij elke oefening in Argumenteren horen een of meer uitlegschermen. Deze uitlegschermen 

komen aan het begin van elke oefening tevoorschijn en kunnen ook tijdens het maken van de 

oefening geraadpleegd worden. 

INHOUD 
Argumenteren wordt gezien als een belangrijk aspect van taalvaardigheid. Volgens de eindter-

men van havo en vwo moeten leerlingen argumentatie in teksten kunnen analyseren en beoor-

delen. In het nieuwe centraal examen zijn daarom sinds enige jaren argumentatievragen opge-

nomen. Als in een tekstgedeelte bijvoorbeeld geargumenteerd wordt op basis van een vergelij-

king, moeten leerlingen eerst kunnen vaststellen dat er sprake is van vergelijkingsargumentatie 

en vervolgens kunnen beoordelen of de gemaakte vergelijking opgaat. Voor dit analyseren en 

beoordelen is basiskennis van een aantal argumentatiebegrippen nodig en oefening in het ge-

bruik ervan. Muiswerk Argumenteren kan daar een bijdrage aan leveren. De kennis en vaardig-

heden op het gebied van argumenteren zijn daarnaast van belang voor het schrijfonderwijs en 

voor de discussies en presentaties in het kader van de lessen mondelinge taalvaardigheid. Met 

behulp van deze argumentatielessen kunnen leerlingen zich in woord en geschrift argumentatief 

sterker weren. 

De behandeling van de argumentatieleer begint bij de termen en begrippen die nodig zijn om 

argumentaties en verschillen van mening te identificeren. Vervolgens wordt de aandacht gericht 

op de analyse van de argumenten die expliciet of impliciet in betogen kunnen worden aange-

voerd en op de structuur van de argumentatie als geheel. Het laatste deel van dit bestand gaat 

over de beoordeling van argumentatie: verschillende argumentatieschema’s worden behandeld, 

samen met de kritische vragen op basis van die schema’s gesteld kunnen worden. In het laatste 

deel worden bovendien de belangrijkste overtredingen van de regels behandeld die gelden voor 

een redelijke discussie: de drogredenen. 

 Muiswerkprogramma's zijn gebaseerd op een structuur van rubrieken of deelonderwerpen. Bij 

Argumenteren zijn dit de begrippen en deelvaardigheden die men moet leren kennen en die 
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vervolgens geoefend moeten worden. De opbouw van het programma is gebaseerd op de chro-

nologie van eenvoudig naar moeilijk, wat betekent dat begonnen wordt met analyseren en dat 

daarna pas het beoordelen komt. Leerlingen vinden beoordelen vaak veel moeilijker dan analy-

seren (Van den Berg, 2000). Ook wordt in eerste instantie met zeer korte teksten gewerkt en 

verderop met wat langere. Gezien het medium en het nadeel van lezen van een scherm, blijft de 

lengte van de teksten sowieso beperkt. 

Achtereenvolgens komen de volgende deelonderwerpen aan de orde:  

A Standpunten en argumenten 

B Verschillen van mening 

C Structuur van argumentatie 

D Onderdelen en geldigheid 

E Argumentatieschema's 

F Aanvaardbaarheid en consistentie 

G Argumentatieregels 

H Gedragsregels 

Het leren van de afzonderlijke vaardigheden is geen doel op zichzelf. Er moet een transfer 

plaatsvinden naar het mondelinge en schriftelijke taalgebruik in de klas. Het is aan te raden dat 

de docent in discussie en argumentatieoefeningen de vaardigheden in samenhang oefent. 

Bij de toetsen en oefeningen van Argumenteren is gekozen voor teksten die geschikt en interes-

sant kunnen zijn voor een breed publiek. Ze zijn soms overgenomen uit kranten, populaire 

tijdschriften en foldermateriaal, maar soms ook speciaal geschreven of geconstrueerd, zodat ze 

passen bij de beoogde training. De rubrieken van Argumenteren die horen bij de aan te leren 

deelvaardigheden, komen in de volgende paragrafen stuk voor stuk aan bod. De belangrijkste 

theoretische noties, die opgenomen zijn in de uitlegschermen, geven we daarbij weer. De voor-

beelden die in de uitlegschermen staan, zijn hier weggelaten. 

RUBRIEK A: STANDPUNTEN EN ARGUMENTEN 
De eerste rubriek gaat over het kunnen identificeren van standpunten en argumenten. Theoreti-

sche noties zijn: 

Een standpunt is een betwistbare visie op de werkelijkheid. We noemen het ook wel 'mening' of 

'opvatting'. In principe kan men overal een standpunt over innemen, over heel complexe zaken, 

maar ook over heel eenvoudige.  

Een standpunt kan positief, negatief, of neutraal zijn.  

Standpunten kunnen qua reikwijdte sterk verschillen. Ze kunnen bijvoorbeeld slaan op bepaal-

de eigenschappen van een persoon, op één persoon, op verschillende personen, op alle mensen. 

De kracht waarmee een standpunt wordt ingenomen, kan eveneens verschillen. Een stelling kan 

met volstrekte zekerheid naar voren gebracht worden, of als voorzichtige vooronderstelling. 

Soms is een standpunt gemakkelijk te herkennen. Dikwijls echter is de context nodig om te 

kunnen zeggen of het bij een uitspraak om een standpunt gaat.  
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Een argument is een uitspraak die dient als ondersteuning van een standpunt. Wie een stand-

punt verdedigt, kan eerst dat standpunt noemen en vervolgens het argument, of andersom. 

Aan bepaalde signaalwoorden kun je standpunten en argumenten herkennen. 

De spreker of schrijver kan zijn standpunt verbergen, bijvoorbeeld in een retorische vraag of in 

een ironische opmerking. Bij het interpreteren van argumentatie neemt de welwillende lezer of 

luisteraar de meest voor de hand liggende betekenis aan. 

 

 
In oefening A2 moet men in een korte tekst telkens het (hoofd)standpunt aanwijzen door erop te klikken. 

RUBRIEK B: VERSCHILLEN VAN MENING 
In rubriek B worden de volgende vragen behandeld: wat verstaan we onder een verschil van 

mening; welke soorten meningsverschillen zijn er en welke rol spelen ze in argumentatieve 

discussies? Theoretische noties zijn: 

Waar geargumenteerd wordt, is sprake van een verschil van mening. De mening wordt werkelijk 

betwist, of de spreker/schrijver gaat ervan uit dat de mening betwistbaar is. Hij beschouwt de 

hoorder of lezer dan als iemand die met redelijke argumenten overtuigd kan worden. 

Er zijn bij een verschil van mening twee partijen betrokken: de protagonist die een bepaald 

standpunt inneemt en de antagonist die dit standpunt in twijfel trekt of verwerpt. 

In geschreven teksten blijft het standpunt van de lezer vaak impliciet. Er komt maar één partij 

aan het woord. Met de andere partij wordt rekening gehouden. 

De basisvorm van een verschil van mening ontstaat als een positief of negatief standpunt op 

twijfel stuit. In beide gevallen wordt één standpunt ingenomen en er is maar één partij die de 

plicht heeft dit standpunt te verdedigen. De andere partij heeft (nog) geen mening. Dit verschil 

van mening is niet gemengd. 

 



 

Lesstof Argumenteren 8  

 

Oefening B4 gaat over meningsverschillen in discussies. Het is de laatste oefening van rubriek B. Alle stof van de rubriek komt 
in deze oefening samen. Men krijgt feedback op foute antwoorden. 

RUBRIEK C: STRUCTUUR VAN ARGUMENTATIE 

Deze rubriek gaat over de manier waarop argumentaties kunnen zijn opgebouwd. Theoretische 

noties: 

Bij enkelvoudige argumentatie is sprake van één argument bij één standpunt. Soms hoort daar 

ook een verbindende uitspraak bij. Onderdelen van argumentatie kunnen wel verzwegen zijn.  

Bij meervoudige argumentatie is sprake van twee of meer alternatieve verdedigingen van 

hetzelfde standpunt. Deze argumenten staan los van elkaar en zijn in principe gelijkwaardig. Je 

kunt meervoudige argumentatie dan ook zien als een combinatie van enkelvoudige argumenta-

ties. 

Bij nevengeschikte argumentatie is eveneens sprake van twee of meer argumenten. Deze zijn 

echter van elkaar afhankelijk en kunnen niet ieder afzonderlijk beschouwd worden als een 

enkelvoudige argumentatie. Soms wordt daarbij vooruitgelopen op mogelijke tegenwerpingen. 

Argumenten kunnen op hun beurt ondersteund worden door andere argumenten. Dat heet 

getrapte of onderschikkende argumentatie.  Soms wordt deze getrapte argumentatie spontaan 

gegeven. Bij getrapte argumentatie krijgt het argument de functie van standpunt ten opzichte 

van het subargument. 

Bepaalde signaalwoorden kunnen duiden op meervoudige of nevengeschiktee argumentatie. 

Een combinatie van signaalwoorden wijst vaak op getrapte argumentatie. 
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In oefening C4 'Argumentatie in teksten' moet men bepalen welke structuur de argumentatie in een aantal teksten heeft.  

RUBRIEK D: ONDERDELEN EN GELDIGHEID 
Deze rubriek gaat over de onderdelen waaruit een argumentatie bestaat en de (logische) geldig-

heid waarvan al dan niet sprake kan zijn. Theoretische noties: 

Een complete redenering bestaat uit drie onderdelen: 

Conclusie of standpunt 

Argument (want....) 

Verbindende uitspraak (Als ..... --> dan .....) 

De onderdelen mogen ook van plaats wisselen en een of meer onderdelen kunnen weggelaten 

worden. Ook op weggelaten onderdelen kan een lezer of luisteraar kritiek geven. 

Redeneringen die in een argumentatie worden gebruikt, moeten geldig zijn, of door explicitering 

van verzwegen argumenten geldig gemaakt kunnen worden. We gebruiken daarbij de regels van 

de logica. Logische argumentaties kunnen dan ook weergegeven worden met symbolen in plaats 

van met woorden en zinnen. Bijvoorbeeld: 

als A dan B (verbindende uitspraak) 

A (argument) 

dus: B (conclusie) 

Het is ongeldig om een voldoende voorwaarde aan te zien voor een noodzakelijke voorwaarde! 
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In oefening D4 moet bekeken worden uit welke onderdelen een redenering bestaat en of de redenering ook geldig is.  

RUBRIEK E: ARGUMENTATIESCHEMA'S 
Deze rubriek gaat over de manier waarop geargumenteerd wordt. Wat is de relatie tussen 

standpunt en argument? Drie hoofdsoorten komen aan bod. Theoretische noties: 

Als in een argumentatie een geldige redenering is gebruikt, wil dat nog niet zeggen dat de argu-

mentatie geslaagd is. Dat hangt namelijk ook af van de toepassing van het gebruikte argumenta-

tieschema. We onderscheiden drie hoofdsoorten. 

De eerste is: argumentatie op basis van een kentekenrelatie. Men verdedigt een standpunt door 

in het argument een bepaald kenteken of symptoom te noemen van wat men in het standpunt 

beweert. Ook een redenering waarin gegeneraliseerd wordt op basis van een voorbeeld, hoort 

bij dit type argumentatie. 

De tweede is: argumentatie op basis van een vergelijking. Men verdedigt een standpunt door te 

zeggen dat wat men in het standpunt beweert, overeenkomt met wat men in het argument naar 

voren brengt. 

De derde is: argumentatie op basis van een causaal verband. Men verdedigt een standpunt door 

tussen dat standpunt en het argument een causaal verband te leggen. Ook bij de doel-middel-

argumentatie is sprake van een causale relatie tussen standpunt en argument. 

Naast een typering van de drie belangrijkste argumentatievormen, worden ook de belangrijkste 

kritische vragen voor de beoordeling aangegeven in de uitlegschermen. 
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In oefening E3 wordt gekeken naar de reacties van luisteraars in het Radio-1-programma Stand.NL. Welke argumentatie-
schema's gebruiken zij? 

RUBRIEK F: AANVAARDBAARHEID EN CONSISTENTIE 
In deze rubriek staat de beoordeling van de aanvaardbaarheid en de consistentie van de ge-

bruikte argumentatie centraal. Er wordt speciaal 'ingezoomd' op argumentaties over beleid. Aan 

welke eisen moeten die voldoen om aanvaardbaar te zijn? Theoretische noties: 

Er kan aan een betoog van alles mankeren, waardoor men zich er niet door zou moeten laten 

overtuigen. Bijvoorbeeld als er onjuistheden of tegenstrijdigheden in staan.  

Om te kunnen beoordelen wat een betoog waard is, handel je als volgt: 

Kijken of het betoog in zijn geheel consistent is.  

Een complexe argumentatie ontleden in een samenstelsel van enkelvoudige argumentaties. 

Beoordelen of elke afzonderlijke argumentatie klopt. 

Het beoordelen van enkelvoudige argumentaties gaat in vier stappen: 

Kijk of er tegenstrijdigheden of onjuistheden in staan. 

Beoordeel of de (verzwegen) argumenten aanvaardbaar zijn. 

Bedenk of de redenering geldig is. 

Ga na of het gekozen argumentatieschema correct is toegepast (geen van de vaste vragen wordt 

met ‘nee’ beantwoord). 

Is een van deze punten niet in orde, dan is de redenering niet steekhoudend, of minder overtui-

gend. 

Argumenten kunnen bestaan uit feitenuitspraken of meningen. Van een feitenuitspraak kan in 

principe worden onderzocht of hij waar is. Bij een mening is dat niet mogelijk. Soms is het uit-

zoeken van de waarheid van een feitenuitspraak erg lastig. 

Van sommige argumentatieve feitenuitspraken kan de aanvaardbaarheid gemakkelijk worden 

vastgesteld. Bijvoorbeeld als de waarheid van zo’n uitspraak kan worden gecontroleerd door 

goed te kijken, of door in een encyclopedie te kijken. 

Ook over de aanvaardbaarheid van niet-feitelijke uitspraken is soms gemakkelijk overeenstem-

ming te bereiken omdat het algemene waardeoordelen of wijsheden betreft.  

Soms is het moeilijk om het eens te worden over de aanvaardbaarheid van een uitspraak. Bij 

ingewikkelde kwesties en bij specifieke waarden en normen kun soms je ernstig van mening 

verschillen, terwijl de verdediging lastig is. 
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Er zijn veel verschillende soorten betogen. Eén daarvan is het veel voorkomende betoog waar-

mee men een beleidsvoorstel verdedigt. In zo’n betoog moet de verdediger van het voorstel de 

volgende standaardvragen met ‘ja’ beantwoorden: (1) Levert het huidige beleid ernstige pro-

blemen op? (2) Is het beleidsvoorstel uitvoerbaar? (3) Is het beleidsvoorstel doeltreffend? (4) 

Wegen de voordelen van het beleidsvoorstel op tegen de nadelen? 

Bij een discussie over beleid hebben de verdediger van het beleid en zijn tegenstander verschil-

lende rollen. 

De verdediger (protagonist) van een beleidsbetoog heeft de bewijslast. Wie iets wil verande-

ren, moet dat verdedigen. Hij moet elk van de vier standaardvragen met ‘ja’ beantwoorden en 

voor elke vraag minstens één goed argument geven. 

De tegenstander (antagonist) hoeft slechts twijfel te zaaien over één van de punten die de 

verdediger noemt, om daarmee het betoog onderuit te halen. 

 

 

Oefening F3 bevat een tekst met een beleidsvoorstel. De eisen die gesteld kunnen worden aan een beleidsb etoog, passeren de 
revue. 

RUBRIEK G: ARGUMENTATIEREGELS 

Discussianten kunnen de oplossing van een geschil bemoeilijken of zelfs verhinderen. Dat kan in 

alle discussiefasen en door beide partijen gebeuren. De verkeerde discussiezetten (per ongeluk 

of met opzet), kunnen gezien worden als overtredingen van discussieregels. Theoretische noties: 

Het doel van een discussie is dat een verschil van mening wordt opgelost. Om dit doel te berei-

ken, moeten de partijen zich aan bepaalde discussieregels houden. Overtreding van een van 

deze regels, bemoeilijkt het oplossen van het verschil van mening. Zo’n overtreding heet een 

drogreden. 

Er zijn twee soorten discussieregels: 

regels die bepalen aan welke eisen de argumentatie moet voldoen en 

regels die aangeven hoe discussianten zich moeten gedragen, willen meningsverschillen tot een 

oplossing worden gebracht. 

De volgende vijf regels bepalen aan welke eisen de argumentatie moet voldoen: 

1.    Argumentatieschemaregel: bij de verdediging van een standpunt moet een geschikt ar-

gumentatieschema gebruikt worden, en dat moet correct worden toegepast. Overtredingen 
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c.q. drogredenen zijn onder andere: post hoc ergo propter hoc (daarna, dus daardoor); over-

haaste generalisering; valse analogie. 

2. Geldigheidsregel: redeneringen moeten geldig zijn, of door explicitering van verzwegen 

argumenten geldig gemaakt kunnen worden. Overtredingen c.q. drogredenen: verwarren 

van voldoende en noodzakelijke voorwaarde; gelijkstellen van eigenschappen van delen en 

gehelen. 

3. Uitgangspuntregel: Je mag niet ten onrechte een gezamenlijk uitgangspunt aannemen, of 

ten onrechte ontkennen dat iets een gezamenlijk uitgangspunt is. Overtreding c.q. drogre-

den: om opportunistische redenen een uitgangspunt plotseling in twijfel trekken: drogreden 

van de meervoudige vraag; cirkelredenering. 

4. Afsluitingsregel: bij geslaagde verdediging moet de antagonist zijn twijfel of standpunt 

intrekken, bij mislukte verdediging moet de protagonist zijn standpunt herzien. Overtreding 

c.q. drogreden: argumentum ad ignorantiam: concluderen dat een standpunt waar is omdat 

het tegenovergestelde niet is aangetoond. 

5. Taalgebruiksregel: discussianten moeten geen onduidelijke of verwarrende formuleringen 

gebruiken en moeten de formuleringen van de tegenpartij zo correct mogelijk interprete-

ren. Overtreding c.q. drogreden: onduidelijkheidsdrogreden. 

 

 

Oefening G2 gaat over teksten waarin een van de vijf argumentatieregels worden overtreden. 

RUBRIEK H: GEDRAGSREGELS 

Verkeerde discussiezetten (per ongeluk of met opzet), kunnen gezien worden als overtredingen 

van discussieregels. De volgende vijf betreffen het discussiegedrag. Daar gaat rubriek H over.  

1. De vrijheidsregel: discussianten mogen elkaar niet beletten een standpunt, of twijfel over 

een standpunt naar voren te brengen. Overtredingen c.q. drogredenen: een standpunt taboe 

verklaren; argumentum ad hominem (de persoon aanvallen in plaats van zijn standpunt); ar-

gumentum ad baculum (de tegenpartij onder druk zetten). 

2. De verdedigingsplichtregel: wie een standpunt naar voren brengt, moet dat desgevraagd 

verdedigen. Overtredingen c.q. drogredenen: ontduiken van de bewijslast en verschuiven van 

de bewijslast. 

3. De standpuntregel: de argumentatie moet betrekking hebben op het standpunt dat ook 

werkelijk door de andere partij naar voren is gebracht. Overtreding c.q. drogreden: drogre-



 

Lesstof Argumenteren 14  

den van de stroman (iemand een fictief standpunt in de schoenen schuiven, door bijvoor-

beeld te overdrijven of te simplificeren). 

4. De relevantieregel: de argumentatie moet relevant zijn voor het standpunt dat verdedigd 

wordt. Overtredingen c.q. drogredenen: irrelevante informatie naar voren brengen; non-

argumentatie naar voren brengen, bijvoorbeeld opscheppen; een beroep doen op vooroorde-

len, of op positieve of negatieve emoties. 

5. De verzwegen-argumentatieregel: je mag iemand niet ten onrechte verzwegen argumen-

ten toeschrijven, of je aan de verantwoordelijkheid voor een eigen verzwegen argument ont-

trekken. Overtredingen c.q. drogredenen: opblazen van wat door de ander verzwegen is, of 

loochenen van een eigen verzwegen argument. 

 

 

In oefening H3 wordt een Lagerhuisdebat geanalyseerd. Veel aspecten van argumenteren komen aan de orde. Het accent ligt 
op de gedragsregels. 

TOETSEN 
De toetsen in een Muiswerkprogramma zijn een afspiegeling van de inhoud, in dit geval van de 

thema’s of rubrieken die aan de orde komen. De toetsen kunnen zowel voor diagnose als voor 

evaluatie gebruikt worden. De toets Argumenteren Basiskennis bestaat uit 30 variabele meer-

keuzevragen en bestrijkt alleen de eerste vijf onderwerpen van het programma, te weten:  

A Standpunten en argumenten 

B Verschillen van mening 

C Structuur van argumentatie 

D Onderdelen en geldigheid 

E Argumentatieschema's 

De toets Argumenteren Totaal bevat 40 steeds wisselende meerkeuzevragen en bestrijkt álle 

onderwerpen van het programma. Naast de basiskennis (zie hierboven) komt ook het beoorde-

len van argumentatie aan bod in de onderwerpen:  

F Aanvaardbaarheid en consistentie 
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G Argumentatieregels 

H Gedragsregels 

OVERZICHT OEFENINGEN EN TOETSEN ARGUMENTEREN 
Argumenteren bevat 33 oefeningen en 2 toetsen. De oefeningen zijn op de volgende manier 

verdeeld over de rubrieken. Ze staan binnen de rubriek op volgorde van niveau. De vorm van 

elke oefening staat in de volgende kolom. Voor een omschrijving van de oefenvormen, zie de 

sectie DIDACTIEK. De opbouw is cumulatief, d.w.z. wat in eerdere rubrieken aan de orde kwam, 

wordt in volgende rubrieken bekend verondersteld. 

Rubriek Oefening Type Opgaven Items 

Z Toets A t/m E 1 Argumenteren Basiskennis Meerkeuze 1 30 

Z Toets A t/m H 2 Argumenteren totaal Meerkeuze 1 40 

A Standpunten en  1 Soorten standpunten Meerkeuze 4 14 

argumenten 2 Standpunten aanwijzen Wijs aan in zin 2 12 

 3 Over standpunten en argumenten Meerkeuze 5 14 

 4 Signaalwoorden van argumentatie Wijs aan in tekst 2 12 

 5 Verborgen standpunten Meerkeuze 1 10 

 6 Standpunten en argumenten Meerkeuze 3 20 

B Verschillen van mening 1 Verschil van mening Meerkeuze 1 12 

 2 Soorten verschil van mening Meerkeuze 2 12 

 3 Argumentatieve discussies Meerkeuze 4 10 

 4 Meningsverschillen en discussies Meerkeuze 6 18 

C Structuur van  1 Enkelvoudig en meervoudig Meerkeuze 3 15 

argumentatie 2 Meervoudig of nevengeschikt Meerkeuze 4 12 

 3 Meervoudig, nevengeschikt, getrapt Meerkeuze 7 14 

 4 Argumentatie in teksten Meerkeuze 1 14 

 5 Argumentatie in langere teksten Meerkeuze 1 12 

 6 Argumentatiestructuur Meerkeuze 1 12 

D Onderdelen en  1 Verzwegen onderdelen Meerkeuze 2 12 

geldigheid 2 Onderdelen van argumentatie Meerkeuze 3 14 

 3 Conclusies trekken Meerkeuze 4 10 

 4 Geldigheid van redeneringen Meerkeuze 4 12 

E Argumentatieschema's 1 Argumentatieschema's Meerkeuze 5 12 

 2 Argumentatieschema's in teksten Meerkeuze 5 12 

 3 Stand.NL Meerkeuze 8 15 

 4 Vragen bij schema's Meerkeuze 6 14 

F Aanvaardbaarheid en  1 Feiten en meningen Rijen 1 20 

consistentie 2 Argumenten wegen Meerkeuze 2 10 

 3 Argumentatie over beleid Meerkeuze 2 13 

 4 Aanvaardbaarheid en consistentie Meerkeuze 5 16 

G Argumentatieregels 1 Drogredenen door schemagebruik Meerkeuze 3 10 

 2 Overtreding argumentatieregels Meerkeuze 7 15 

H Gedragsregels 1 Gedragsregels Meerkeuze 8 15 

 2 Overtreding gedragsregels Meerkeuze 8 16 

 3 Debat over roken Meerkeuze 5 21 
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TOT SLOT 
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