
Kritisch Denken



Inleiding
Om goed te kunnen functioneren in de (toekomstige) maatschappij moeten 

studenten een kritische en nieuwsgierige houding ontwikkelen. Docenten 

kunnen deze houding positief beïnvloeden door structureel aandacht te 

besteden aan kritische vragen tijdens hun lessen. Kritische vragen heeft niets te 

maken met het geven van kritiek, maar is een vorm van doorvragen. Door 

kritische vragen te stellen kun je bijvoorbeeld achterhalen of een video op 

waarheid berust of een website betrouwbaar is.

In deze handreiking zijn voor een video, een website en een viral een aantal 

kritische vragen opgenomen die behandeld kunnen worden in de les.
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Kritische vragen 

Klik en lees:
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Kritische vragen video

➢ Is de titel van de video neutraal? 

➢ Waarom is deze video gepubliceerd?

➢ Is de informatie uit de video betrouwbaar? Wie heeft deze video gepubliceerd? Kan je de 

maker vertrouwen?

➢ Wanneer is de video gemaakt? Is de inhoud van de video actueel?

➢ Is de informatie uit de video op enige wijze beïnvloed? Is er bijvoorbeeld sprake van 

propaganda of commerciële belangen?

➢ Is de informatie in de video van alle kanten belicht?

➢ Waarom krijg je deze video te zien? Is dit het resultaat van wat je online hebt opgezocht 

en wat je voorkeuren zijn?
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Kritische vragen website

➢ Biedt de website betrouwbare informatie? (Kijk of het een .com, .edu of .org- adres is.)

➢ Is het duidelijk wie de maker, afzender of uitgever van de website is? Is dit een 

geloofwaardige bron?

➢ Hoe recent is de informatie op de website? Is de informatie op de website nog geldig of is 

deze verouderd? Is de aangeboden informatie op de website volledig?

➢ Worden op de website meerdere standpunten gebalanceerd belicht of slechts een 

standpunt?

➢ Is er een literatuuropgave of een link naar andere bronnen om de informatie op de 

website te controleren?

➢ Wordt de informatie op de website ondersteund met:

➢ illustraties en/of foto's

➢ grafieken

➢ geluids- of videobestanden
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Kritische vragen viral

➢ Waarom is de viral in de media? Wie heeft de viral gemaakt? Stel voor jezelf vast wat het 

doel is van de viral. Is het om te informeren, om te overtuigen, om te verklaren, om ons te 

vermaken (of een combinatie hiervan), ...? Wat is hierbij het achterliggende doel: meer 

macht, meer kennis, meer winst / geld?  

➢ Hoe heeft de viral zich verspreid? Probeer vast te stellen wat de oorspronkelijke bron is 

van de viral. Waar is het viral nog meer opgedoken? Welke aanpassingen hebben er 

plaatsgevonden? Waarom is het viral wel verspreid op bepaalde media en andere niet?

➢ Welke technieken zijn ingezet om mijn aandacht te trekken? Worden bepaalde methodes 

ingezet om je aandacht te trekken? 

➢ Wat mis je: welke idealen, belangen, visie, mening, andere kanten van het verhaal e.d. 

ontbreken? 
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