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Meld je aan!
Twee jaar lang hebben we in het Leerlab
geëxperimenteerd en gezocht naar het antwoord 
‘Wat is kritisch denken’ en ‘Hoe vergroten we de 
onderzoekende houding van docent en student’. 
Een klinkklaar antwoord hebben we niet. Wél 
hebben we talloze ideeën verzameld die je in je les 
van morgen al kunt gebruiken. 

Om je didactisch vaardig te voelen zal je als docent 
bij jezelf moeten beginnen. Wat merken jouw 
studenten en collega’s van jouw kritische 
denkvermogens? Stel jij vragen of geef je altijd 
antwoorden? Ben je nieuwsgierig? Ben je reflectief 
en durf jij jouw mening bij te stellen?

Meld je aan voor de training en krijg het antwoord 
op bovenstaande vragen.

https://49716.afasinsite.nl/cursus-insite/training-kritisch-denken
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Startblok*
Het startblok is een korte boost waarin je antwoord krijgt op de vraag: Wat betekent 
kritisch denken voor mij en welke perspectieven zijn er als het gaat om kritisch 
denken. Dit doe je door de volgende twee onderdelen af te ronden:

1. Individuele voorbereiding: 
Voordat je start aan de fysieke training wordt jouw voorkennis geactiveerd in een 
e-learning kritisch denken. Door vragen te beantwoorden, literatuur te bekijken en een pitch 
te maken ga je antwoord geven op de vraag ‘Wat betekent kritisch denken voor mij?’

2. Fysieke bijeenkomst:
Bij de start van de fysieke bijeenkomst pitch je jouw bevindingen aan jouw medecursisten. 
Tijdens de training vind je gelijkgestemden maar ook mensen die andere problemen 
ervaren of een andere kijk hebben op kritisch denken. Hierover gaan we met elkaar in 
gesprek. Deze eye-openers leren je direct dat er verschillende perspectieven zijn m.b.t. 
kritisch denken. Gedurende deze eerste bijeenkomst maken we gebruik van verschillende 
werkvormen die kritisch denken kunnen bevorderen. Deze werkvormen kun je zelf weer 
inzetten in jouw lessen.

Vervolg:
Aan het eind van de training heb je de motivatie om verder te gaan met het ontwikkelen van 
jouw kritische denkvaardigheden in jouw dagelijkse praktijk. Je gaat aan de slag met jouw 
eigen leervraag in het verdiepingsblok.

Individuele
Voorbereiding:

Fysieke 
bijeenkomst:

3,5 uur
6 – 10 pers.

* Na het startblok stoppen of staken is mogelijk

Inschrijven voor 
verdieping na: 1 week

3 uur
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Verdiepingsblok 1-2
Na het startblok is het mogelijk om de training te 
vervolgen en je te verdiepen in kritisch denken. Dit doe je 
door in jouw praktijk aan de slag te gaan met een 
lesontwerp. Wat jij wilt leren staat in dit verdiepingsblok 
centraal.

Verdieping in Design based learning* 1 uur:
Om in je eigen klas aan de slag te gaan verdiep je je in Design 
Based Learning. Dit doe je middels een e-learning. Weet je al 
hoe je al hoe je design based aan de slag moet gaan dan sla 
je deze zelfstandige training over.

Incheck in leerteam (online): 
Het inchecken in een leerteam vindt online plaats. 
Samenwerken helpt je om verder te komen. Je werkt 
gedurende dit blok individueel aan jouw vraagstuk maar wordt 
daarbij geholpen door jouw leerteam.  

Verdieping
design based

learning:
1 uur

Online 
inchecken in 

leerteam
1,5 uur

Keuzeblok dagdeel

Home



Verdiepingsblok 2-2
Keuzeblok:
Mocht je nog iets missen om tot jouw ontwerp te komen, dan bieden we nog 
een keuzeblok aan. Klik hier voor een uitleg van de keuzeblokken:

Ontwerpsessie:
Bij het ontwerp ga je in een fysieke sessie van ongeveer 1 dag aan de slag 
met het maken van een lesontwerp dat je in de periode daarna gaat 
uitvoeren in de praktijk. Wanneer je hiermee aan de slag gaat zal je ervaren 
wat wél en niet werkt. Deze ervaring neem je mee in het aanscherpen van 
jouw lesontwerp. Gedurende het ontwerp kun je terugvallen op de collega’s 
in je leerteam voor het verkrijgen van feedback.

Check out:
Na 5 tot 6 weken vindt de check out plaats. Tijdens de check out presenteer  
je wat je hebt gedaan met kritisch denken in jouw praktijk. Dit doe je middels 
het gebruik van een interactieve tool, PowerPoint en/of filmpje waarin je laat 
zien wat je hebt gedaan. Teven kun je dit product gebruiken om jouw 
collega’s te inspireren en aan te zetten tot kritisch denken. Wil je hierna 
verder willen met de opzet van een geheel nieuw curriculum waarin kritisch 
denken een belangrijke basis is? Dan zijn die mogelijkheden er door verder 
te gaan met het teamblok.

Keuzeblok:

Ontwerp-
sessie:
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Check out: 1 dagdeel
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Keuzeblok:

Home

Op onderzoek uit: kritisch denken en een onderzoekende houding zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een onderzoekende houding in de 
praktijk betekent verder kijken dan je neus lang is, nieuwsgierig zijn en 
vragen stellen. Ga jij op onderzoek uit zodat jouw ontwerp een nog 
sterker fundament krijgt? Volg dan dit keuzeblok waarin je uitleg krijgt 
over het vergroten van een onderzoekende houding.

Werkvormen: een andere optie om jouw ontwerp te versterken is het 
inzetten van verschillende werkvormen. Welke werkvormen kunnen 
bijdragen aan kritisch denken leer je in deze korte online training.

Expert vragen: Wil je meer informatie over een specifiek onderwerp? 
Vraag het een expert. De trainers hebben een groot netwerk en 
verbinden jou graag aan één van de experts.De experts helpen je graag 
verder met het aanscherpen van jouw ontwerp.



De teamtraining



Teamtraining 
Ben je enthousiast geworden na het startblok of heb je al samen met 
teamleden gewerkt aan activiteiten voor KD? Heeft jouw team behoefte 
aan een leerlijn in de hele opleiding? 
Dan is deelname met je hele team aan het teamblok de juiste weg. 
Samen met je team ga je jullie visie op KD bepalen en daarop een 
leerlijn uitwerken met behulp van DBL. Door dit met je team te doen 
kun je KD een vaste plek geven in je curriculum of programma.

Het teamblok bestaat uit 3 onderdelen:
1. Check-in
2. Teamtraining 1 en 2
3. Check-out

Check-in: Het hele team checkt in en gaat op basis van vragen en 
stellingen van de trainer aan de slag met het bepalen van de eigen houding 
en visie t.a.v. KD. Wat is belangrijk voor onze studenten, waarom willen we 
dit in ons programma en hoe willen we dit samen doen? M.a.w. jullie 
bepalen zelf het ambitieniveau.

Check-in:

Teamtraining 
1 en 2:

1 dag

Check-out: 1 dagdeel

Digitaal / fysiek
1 uur

Home



Teamdag 1 
Op basis van de check-in kunnen er twee vervolgstappen zijn:
1. Individuele teamleden doen eerst nog het startblok om hun eigen kennis 

en inzichten scherp te krijgen.
2. Het gehele team is voldoende op de hoogte en kan door naar de 

teamtraining.

Teamtraining: 1,5 dag verdeeld over minimaal 4 weken
NB: in elke sessie worden opbrengsten getoetst aan de visie /ambitieniveau 
uit de check-in

Teamdag 1:

Tijdens deze eendaagse gaat het team aan de slag in 3 fasen:

1. Analyse van het staande programma (curriculum) en van daaruit 
bepalen waar KD past

2. Design Based Learning: ontwerpen van de leerlijn KD , leerdoelen en 
koppelen aan tijdlijn en andere programma onderdelen

3. Maken van grove ontwerp (bogenschema)

Keuzeblok:

Ontwerpsessie
:

1 dag

Check out 1 dagdeel

Duur afhankelijk 
van gemaakte 

keuze
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Teamdag 2 
Teamdag 2:
Finetunen
In deze sessie wordt de tijdlijn gedetailleerder uitgewerkt en de 
verschillende leerlijnen (bijv KD aan leerlijn persoonlijke ontwikkeling en 
leerlijn beroepsvaardigheden) met elkaar verbonden.
De leeractiviteiten worden in een tijdlijn geplaatst. De leeractiviteiten worden 
in duo’s uitgewerkt  tot lesmateriaal in de periode na deze bijeenkomst. 

Check-out:
In deze bijeenkomst presenteren de duo’s de uitgewerkte activiteiten en 
worden het bogenschema en de tijdlijn compleet gemaakt. Materialen en 
lessen worden verzameld en gedeeld.

Keuzeblok:

Ontwerpsessie
:
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Begrippen:
Designed Based Learning => Designed Based Learning (DBL) is gebaseerd op het Design 
Thinking. Met deze methode ontwikkel je lesmateriaal en word je als docent uitgedaagd om 
te denken als een ontwerper. Je stelt de behoefte van de student centraal en laat deze zelf 
onderzoeken, kennis opdoen en maken. Argumenteren, reflecteren en evalueren is hierbij 
van groot belang. Deze manier van ontwikkelen en leren past bij het thema kritisch denken. 
Deze training is dan ook ontwikkeld middels het principe van DBL. Ook gaat de cursist in 
deze training aan de slag middels het principe van DBL.

Home



Leerlab Kritisch denken
Kritischdenken@curio.nl
www.curio.nl/leerlabs
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