
 

 

 

o p e n  t r a i n i n g  

argumenteren en debatteren 
 

Doel 
 

Leidinggevenden en beleidsmedewerkers nemen beslissingen voor individuen. 

Zij moeten ervoor zorgen dat zij hun beslissingen motiveren en hun 

standpunten van sluitende argumenten voorzien. Dat klinkt eenvoudig, maar 

zijn argumentaties wel zo sluitend? Zijn de argumenten logisch opgebouwd en 

rationeel aanvaardbaar? 

 

Argumenteren is geen kunst maar een techniek. Het kunnen argumenteren is 

geen aangeboren gave, maar het hebben leren toepassen van een stelsel van 

regels. Argumenteren is daarmee te leren. 

Deze training heeft een dubbele doelstelling. Aan de ene kant willen wij u 

leren argumentaties van anderen te beoordelen. Aan de andere kant moet u 

ook zelf argumentaties, zowel mondeling als schriftelijk, kunnen opzetten. 

 

Inhoud 
 

Tijdens de training wordt aandacht besteed aan de regels van de logica, de 

regels van een ideale discussie of beleidsnota en de aanvaardbaarheid van 

argumenten.  

Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn: 

 overtuigen op basis van gezag, gevoel of redelijkheid? 

 standpunt en argumentatie 

 analyse van redeneringen 

 de zes elementen van een redenering 

 drogredeneringen 

 het opzetten van een redenering 

 het opzetten van een betoog 

 

Werkwijze 
 

Er wordt veel geoefend zowel mondeling als schriftelijk, individueel en in 

kleine groepjes.  

De oefeningen worden nabesproken aan de hand van video-opnamen. 

Daarnaast krijgen de deelnemers aanvullende theorie. Tussen de 

trainingsdagen door krijgen de deelnemers opdrachten mee naar huis. 

 

DUUR 
3 halve dagen, verspreid over 
3 weken  
 
TIJDEN 
09.30 - 12.30 uur  
 
DATA    
Zie website. www.logikos.nl  
  
PLAATS 
Nijmegen/Utrecht 
 
DOELGROEP 
leidinggevenden en eerste  
beleidsmedewerk(st)ers  
 
GROEPSGROOTTE 
maximaal 8 personen 
 
PRIJS 
€ 450,- per persoon, 
inclusief materiaal en 
consumpties 

 

   

             
Logikos Trainingen staat 

geregistreerd bij het CRKBO en 
voldoet daarmee aan de 
kwaliteitscode voor kort 

beroepsonderwijs. Derhalve 
zijn onze trainingen vrijgesteld 

van BTW.  

 

Als afsluiting ontvangt u  
“Gelijk hebben, gelijk krijgen; 
kleine gids voor het debat”, 
geschreven door Jack Diekstra. 
Uitgeverij Logikos 
ISBN 90-74734-21-9 

http://www.logikos.nl/

