
 Doel 
Leidinggevenden en beleidsmedewerkers nemen 

beslissingen voor anderen. Zij moeten ervoor zorgen dat zij 

hun beslissingen motiveren en hun standpunten van 

sluitende argumenten voorzien, zowel mondeling als 

schriftelijk. Dat klinkt eenvoudig maar zijn argumentaties 

wel zo sluitend? Zijn de argumenten logisch opgebouwd 

en zijn de argumenten rationeel aanvaardbaar? 

Tijdens de training besteden we aandacht aan de regels 

van de logica, de regels van een ideale discussie en de 

aanvaardbaarheid van argumenten. 

 

Argumenteren is geen kunst maar een techniek en is te 

leren. Argumentaties zijn met een zekere 

waarschijnlijkheid waterdicht te krijgen. Of u leert 

tenminste aan te geven waarin deze te kort schieten. Het 

kunnen argumenteren is dus geen aangeboren gave, 

maar het hebben leren toepassen van een stelsel van 

regels. Deze training heeft een dubbele doelstelling. Aan 

de ene kant willen wij u leren argumentaties van anderen 

te beoordelen en aan de andere kant zelf argumentaties, 

zowel mondeling als schriftelijk, te kunnen opzetten. 

 

  Inhoud  
 overtuigen op basis van gezag, gevoel of redelijkheid? 

 standpunt en argumentatie         

 analyse van redeneringen 

 beoordelen van redeneringen 

 de zes elementen van een redenering 

 drogredeneringen 

 het opzetten van een redenering 

 het opzetten van een betoog 

 het debat 

      
    Werkwijze 
Het intakegesprek is gericht op het achterhalen van 

problematische situaties. De trainer inventariseert uw 

leerwensen. U krijgt elke week een opdracht mee naar 

huis als voorbereiding op de volgende bijeenkomst en 

een toepassingsopdracht voor in de werksituatie. Tijdens 

de bijeenkomsten oefent u veel. Ook krijgt u instructieve 

videobanden te zien. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Als afsluiting ontvangt u  

“Gelijk hebben, gelijk 

krijgen; kleine gids voor 

het debat”, geschreven 

door Jack Diekstra.  

Uitgeverij Logikos 

ISBN 90-74734-21-9 

“Sommige mensen zetten hun stem kracht bij wanneer ze hun argumenten kracht zouden 

moeten bijzetten.”  (Samuel Johnson) 

 

Individuele begeleiding  

Argumenteren en debatteren 

 

PROCEDURE 

week 1       kennismaking 

week 2-6    vijf bijeenkomsten 
 

DUUR 

totaal 10 uur  

inclusief intake en voorbereiding 

 

DATA EN TIJDEN 

in overleg  

 

PRIJS 

€ 105,- per uur 

 

Wij zijn vrijgesteld van BTW. 

 

REISKOSTEN  

€ 0,40 per km 

plus € 52,50 per uur 

 

            
     

   

 

 

 

 

 

 


