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WAAROM EEN PLATFORM KRITISCH LEREN DENKEN VOOR HET HBO?  
 
Om in een complexe wereld overeind te blijven en verantwoordelijkheid te dragen, 
dat wil zeggen wendbaar en weerbaar te zijn, is het essentieel om kritisch te 
kunnen denken (strategische visie #hbo2025). Er zijn aanwijzingen dat het kritisch 
denken van hbo afgestudeerden nog niet op het gewenste peil is. Werk aan de 
winkel voor het onderwijs! 
 
Kritisch denken ontwikkelt zich helaas niet spontaan, dat moet je leren! Maar 
welke instructies, oefeningen en leeractiviteiten bevorderen kritisch denken en hoe 
veranker je kritisch denken in de hbo-curricula? Er is veel behoefte aan 
handvatten. Om te voorkomen dat hogescholen steeds het wiel zelf uitvinden is 
samenwerking essentieel, vandaar het initiatief tot een hogescholenbreed platform 
Kritisch leren denken.  
 
3 DOELEN VAN HET PLATFORM KRITISCH LEREN DENKEN 
 

  
 

Peter Verkoeijen Lector Brein & Leren ppjl.verkoeijen@avans.nl  

Anita Heijltjes Associate lector Brein & Leren aeg.heijltjes@avans.nl 

Lottie Raaijmakers Adviseur Brein & Leren lh.raaijmakers@avans.nl 

DEELNEMEN AAN HET PLATFORM KRITISCH LEREN DENKEN?  
 
Voor wie?  
Docenten, studieloopbaanbegeleiders, onderwijsontwikkelaars, 
onderwijskundigen, onderzoekers en stafmedewerkers verbonden aan het 
hbo. 
 
Hoe ziet het platform er uit?  
Het voornemen is om een offline platform te realiseren, denk aan 
studiedagen en conferenties, gecombineerd met een online platform. Het 
online platform is afgeschermd en toegankelijk na inloggen. Op het online 
platform wordt informatie met betrekking tot kritisch leren denken met 
elkaar gedeeld, bijvoorbeeld publicaties, multimediaproducties, 
lesmaterialen,  docentenhandleidingen, implementatiestrategieën, 
instrumentarium (tools, testen, apps), links, evenementen en blogs. 
 
Hoe gaan we het platform realiseren? 
Er wordt gestart met het platform als tenminste 3 hogescholen de oprichting 
van dit platform onderschrijven en bereid zijn middelen vrij te maken en 
deelnemers te faciliteren.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangstelling voor het platform kritisch leren denken? 
Laat je naam en e-mailadres achter op het inschrijfformulier (naast de 
poster) of stuur een e-mail. Eerst meer weten? Neem contact op met een 
van de contactpersonen. Je hoort snel van ons! 
 
 
 
 
 

Vanuit het lectoraat 
Brein & Leren van Avans 
Hogeschool zal een 
verkenning plaatsvinden 
onder bestuurders en 
potentiële deelnemers. 
November 2017 - 
februari 2018 

 
Een  go/no-go 
beslissing wordt  
genomen.  
Maart 2018 

Bij een positief 
resultaat kan het 
platform van start 
gaan. De lead ligt in 
eerste instantie bij 
de initiatiefnemende 
hogescholen. 
April - juni 2018 

INSPIREREN 

Het platform inspireert door discussie over onder andere de 
vaardigheden en houdingsaspecten, de didactische aanpak en 
de toetsing van kritisch denken. Dit verheldert de 
begripsvorming, het belang en de positionering van kritisch 
denken en helpt om kritisch denken doordacht een plaats te 
geven in de curricula van het hbo. 

FACILITEREN 

Ontwikkelde programma’s, tools en instrumenten die het kritisch 
denken versterken worden met elkaar gedeeld  ter 
ondersteuning van docenten en vakgroepen. Feedback op 
elkaars producten zorgt voor een verhoogde kwaliteit van de 
middelen. Op deze manier ontstaat een lerende groep die actief 
mee-ontwikkelt en profiteert van de deskundigheid die binnen 
hogescholen aanwezig is. 

KENNIS-
ONTWIKKELING 

Wetenschappelijke inzichten en praktijkonderzoek worden 
samengebracht, om tot een ‘evidence based’ aanpak van kritisch 
leren denken te komen. Bundeling van expertise en onderzoek 
(met bijvoorbeeld verwante lectoraten) creëert bovendien meer 
‘massa’; effecten van het onderwijs in kritisch denken in het hbo 
kunnen breed onderzocht worden 
 


