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Abstract

Argumentative vocabulary in Dutch national examinations of reading profi-

ciency. Recent revisions

For years, in Dutch general secondary education (havo and vwo) argumenta-

tion skills are part of the national examinations in reading proficiency.

Recently, the Dutch Board of Examinations (College voor Toetsen en Examens

– CVTE) asked an advisory committee to evaluate the argumentative vocabu-

lary used in the yearly exams in relation to the current state of the art in

argumentation research. The committee advised a light revision of the

specification of educational goals and formulated a list of argumentational

concepts and definitions that can be used in the national examinations. In this

article the authors – committee members – account for the proposals of the

committee. The room for changewas defined by the examination programme

of the Dutch minister of education and by the executive role of the CVTE.

Moreover, the state of the art in argumentation research had to be set

alongside the usability of concepts in educational practice and effective

testing of reading skills.

Keywords: argumentation skills, national examinations in reading proficiency,

argumentative vocabulary, argumentation structures, argumentation schemes, fallacies,

acceptability
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１ Inleiding

Het centraal examen Leesvaardigheid voor havo en vwo is de afgelopen
jaren regelmatig voorwerp van publieke discussie geweest. Soms gaat de
discussie over de kwaliteit van individuele vragen; soms wordt er betwij-
feld of tekstbegrip met meerkeuzevragen wel valide getoetst kan worden;
soms wordt de plaats van tekstbegrip in het centraal examen betwist en
zou men liever taalwetenschappelijke kennis of schrijfvaardigheid centraal
examineren in plaats van leesvaardigheid.１ Dit artikel gaat niet in op die
discussiepunten.

In dit artikel staat het argumentatieve begrippenapparaat centraal,
zoals dat in de eindtermen en het examen Leesvaardigheid wordt gebruikt.
Sinds een aantal jaren maken Argumentatieve vaardigheden deel uit van
het centraal examen Nederlands. Dat is door de minister van Onderwijs
vastgelegd in het Examenprogramma Nederlandse taal en literatuur havo/
vwo (in het vervolg: het Examenprogramma). Het College voor Toetsen en
Examens (CVTE) is verantwoordelijk voor een zodanige specificatie van
deze eindtermen, dat docenten weten wat zij van de centrale examens
mogen verwachten en de examenmakers weten wat hun te doen staat.
Die specificatie wordt door het CvTE voor elk centraal examen vastgelegd
in een bijbehorende ‘Syllabus’.

In 2013 is door het CVTE een zogenaamde ‘Syllabuscommissie Neder-
lands havo/vwo’ ingesteld. Aanleiding daartoe was een gesprek dat het
CVTE met een aantal bezorgde hoogleraren Nederlands had over de kwali-
teit van het centraal examen Nederlands. Zij brachten onder meer naar
voren dat het begrippenapparaat dat in het centraal examen wordt ge-
bruikt, deels los is komen te staan van zowel de wetenschap als de dage-
lijkse praktijk. De nieuwe syllabuscommissie kreeg de opdracht om het
argumentatieve begrippenkader in de vigerende syllabi tegen het licht te
houden. De commissie moest twee domeinen van de examenstof onder de
loep nemen: domein A: Leesvaardigheid en domein D: Argumentatieve
vaardigheden. De opdracht van de commissie luidde als volgt: ‘Onderzoek
of de beschrijving van domein A (waar het argumentatieve vaardigheden
betreft) en domein D in de syllabi Nederlands voor het voortgezet onder-
wijs en de centrale examens voldoende adequaat is en waar deze verbeterd
en verduidelijkt kan worden uitgaande van de actuele wetenschappelijke
stand van zaken. Herzie de syllabustekst op die punten waar een verbete-
ring of verduidelijking op zijn plaats is en beschrijf indien van toepassing
de gevolgen voor mogelijke vraagstellingen in de centrale examens’ (CVE,
z.j., p.2).
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De commissie２ leverde haar voorstel voor nieuwe syllabi voor havo en vwo
af in maart 2015. Het voorstel hield allereerst een aantal wijzigingen in in
de specificatie van eindtermen uit het Examenprogramma. Daarnaast
voegde de commissie aan de syllabi een Begrippenlijst voor domein D. Ar-
gumentatieve vaardigheden toe, waarin de gebruikte begrippen worden
toegelicht. Het voorstel werd door het CVTE overgenomen; de nieuwe
syllabi werden vastgesteld in juni 2015. Het betreft de syllabi havo en vwo
voor het jaar 2017 (CVTE, 2015a en b). In het examen van 2017 zal dus voor
het eerst met de nieuwe syllabi worden gewerkt.

In beide syllabi zijn de wijzigingen gemarkeerd. Iedereen kan dus zien
wat er precies veranderd is. De syllabustekst en de toelichting daarop in de
begrippenlijst geven echter geen motivering bij de wijzigingen. Gezien de
opdracht van de commissie lijkt ons een verantwoording, niet alleen aan
de docenten Nederlands maar ook aan de collega-onderzoekers op het
terrein van argumentatie en taalbeheersing, op zijn plaats.３ Vandaar dit
artikel, waarin we graag wat dieper ingaan op het waarom van een aantal
wijzigingen en op de nieuw opgenomen Begrippenlijst Argumentatieve
vaardigheden.

In paragraaf 2 gaan we allereerst in op de werkwijze van de commissie
en op de stringente randvoorwaarden waarbinnen de commissie moest
opereren. Vervolgens behandelen we de argumentatie-analytische begrip-
pen zoals die in de nieuwe specificatie van eindtermen worden gebruikt en
de toelichting daarop in de Begrippenlijst. Eerst komen de begrippen argu-
ment en argumentatie aan de orde samen met het onderscheid tussen
soorten argumenten (paragraaf 3). Vervolgens gaan we in op argumenta-
tiestructuren (paragraaf 4) en argumentatieschema’s met daaraan geli-
eerde drogredenen (paragraaf 5). Ten slotte behandelen we de interactio-
nele drogreden (paragraaf 6) en de beoordeling van aanvaardbaarheid van
een betoog (paragraaf 7). We beginnen elke paragraaf met een samenvat-
ting van de veranderingen in de specificatie. De desbetreffende begrippen
en hun toelichting in de Begrippenlijst zijn in afzonderlijke kaders opge-
nomen. In de laatste paragraaf bespreken we de veranderingen in relatie
tot actuele discussies over vernieuwing van het vak Nederlands en over het
ideale onderwijs in 2032.

２ Werkwijze en randvoorwaarden

De documenten die de commissie moest beoordelen en zo nodig herzien,
waren de syllabi van het CVTE voor het centraal examen havo en vwo van

237SCHELLENS & SCHUURS

ARGUMENTATIE-ANALYTISCHE BEGRIPPEN IN HET CENTRAAL EXAMEN NEDERLANDS



2015 (CVE, 2013a en b). Die twee syllabi zijn nagenoeg identiek, als gevolg
van het feit dat de examenprogramma’s die de minister heeft vastgesteld
voor havo en vwo nagenoeg identiek zijn. Een syllabus bestaat uit een
aantal onderdelen, waarvan paragraaf 2, de ‘Specificatie van de globale
eindtermen voor het CE’, de belangrijkste is. Hierin worden de globale
eindtermen zoals de minister die in het Examenprogramma heeft vastge-
steld, zodanig gespecificeerd dat de betrokkenen in de onderwijspraktijk
en de examenconstructie weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast bevatten
beide syllabi belangrijke bijlagen, zoals het Examenprogramma, de rele-
vante Referentieniveaus voor het Lezen van zakelijke teksten (zie noot 5)
en (alleen in de jaren dat de manier van vragen in het centraal examen
verandert) voorbeeldexamens vwo en havo.

De eerste vraag die de commissie moest beantwoorden, was natuurlijk
welke argumentatieve begrippen in de huidige examenpraktijk een rol
spelen. Daarvan maakte de commissie een inventarisatie, op basis van de
bestaande syllabi, de Handreiking schoolexamen Nederlands havo/vwo, op-
gesteld door SLO – nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO,
2012), een aantal centrale examens uit de afgelopen jaren en een zestal
schoolboeken. Vervolgens ging de commissie na welke van de argumenta-
tieve begrippen noodzakelijk zijn op grond van het Examenprogramma en
welke zich in aansluiting daarop goed lenen voor gebruik ervan in het
centraal examen. Vervolgens stelde de commissie vast welke begrippen
mogelijk aanleiding vormen tot problemen in het centraal examen, door-
dat ze te ver afstaan van de begripsvorming in het argumentatieonderzoek
of doordat ze – door variëteit in interpretatie en variatie in de gehanteerde
definities – voor verwarring kunnen zorgen in de onderwijs- en examen-
praktijk. Docent-leden van de commissie wezen er met enige regelmaat op
dat begrippen in de onderwijspraktijk soms anders worden uitgelegd dan
in het argumentatieonderzoek.

De commissie kwam tot de conclusie dat het niet voldoende is om in de
specificatie van eindtermen de terminologie hier en daar te herzien en
terminologisch de puntjes op de i te zetten. Wanneer de daarin gehan-
teerde begrippen in de lespraktijk en in de examenconstructie niet op een
eenduidige manier worden gebruikt, zijn eventuele problemen alleen maar
verplaatst. Daarom werd het raadzaam gevonden een begrippenlijst aan de
syllabi toe te voegen, waarin wordt aangegeven in welke betekenis de
desbetreffende begrippen in het examen zullen worden gebruikt. Zo’n be-
grippenlijst is al eerder in de syllabi van enkele andere centrale examens
opgenomen, bijvoorbeeld in de syllabi voor Kunst / beeldende vorming en
voor Latijnse taal en cultuur (CVE, 2014a en b).
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Het resultaat, een gewijzigde syllabustekst en een als bijlage toegevoegde
begrippenlijst, is vervolgens op twee manieren ter evaluatie uitgezet. Aller-
eerst is in een digitale veldraadpleging door het CVTE aan docenten Neder-
lands en andere geïnteresseerden de gelegenheid geboden op het voorstel
te reageren: in een aantal beoordelingsvragen over de duidelijkheid van
verschillende onderdelen en de instemming met de gewijzigde specificatie
en in een ruime gelegenheid om commentaar op onderdelen van het voor-
stel te leveren. Daarnaast is het voorstel voorgelegd aan drie deskundigen
uit het argumentatieonderzoek met de vraag een vakinhoudelijk oordeel te
geven over de specificatie van eindtermen en de omschrijvingen in de
begrippenlijst. De resultaten van deze feedbackrondes zijn ten slotte door
de commissie beoordeeld en verwerkt in het definitieve voorstel aan het
CVTE, die het voorstel ongewijzigd heeft overgenomen.

Voor een goed begrip van het resultaat is het nodig ook de randvoor-
waarden aan te duiden waaraan de commissie zich gebonden achtte. Die
speelden vaak een doorslaggevende rol in wat wél en vooral in wat niet
kon. Ten eerste is dat de terminologie zoals die in het Examenprogramma
wordt gehanteerd. In de Nederlandse situatie stelt de minister van Onder-
wijs het examenprogramma – na adviezen uit het veld４ – vast. Het CVTE
voert dat programma uit. Een Syllabuscommissie van het CVTE is dus ge-
bonden aan de begrippen zoals die in het Examenprogramma worden ge-
bruikt. Zij heeft niet de vrijheid om andere eindtermen of andere begrip-
pen voor te stellen; zij kan alleen de specificatie ervan wijzigen of verdui-
delijken. Zie Kader 1 voor de huidige eindtermen havo/vwo.

Ten tweede is het al jarenlange praktijk om in de specificatie van eind-
termen géén onderscheid te maken tussen havo en vwo. Het niveauverschil
tussen havo en vwo is gelegen in de moeilijkheidsgraad van de teksten en de
vragen die havo- en vwo-leerlingen op het centraal examen krijgen voorge-
legd. De commissie voelde gezien haar opdracht niet de vrijheid om voor het
havo een ander, beperkter begrippenkader voor te stellen dan voor het vwo.
Overigens heeft de commissie er bij de aanbieding van haar advies aan het
CVTE wel op aangedrongen die mogelijkheid te onderzoeken.５

Een laatste beperking heeft betrekking op de rol van argumentatievaar-
digheden in het examen Nederlands. Het centraal examen heeft maar liefst
drie subdoelen: naast leesvaardigheid en argumentatievaardigheden moet
het examen ook de vaardigheid in het samenvatten toetsen. Als gevolg
hiervan is het aantal vragen dat betrekking heeft op argumentatievaardig-
heden uiteraard beperkt. De commissie stelt met de aanscherping van het
argumentatieve begrippenapparaat niet voor om het aandeel van argu-
mentatie in het centraal examen te vergroten.
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Kader 1: De domeinen A. Leesvaardigheid en D. Argumentatieve vaardigheden

uit het Examenprogramma Nederlandse taal en literatuur havo/vwo. (uit:

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 juni

2011, nr. VO/309740)

Domein A: Leesvaardigheid

Subdomein A1: Analyseren en interpreteren

1 De kandidaat kan:

– vaststellen tot welke tekstsoort een tekst of tekstgedeelte behoort;

– de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven;

– relaties tussen delen van een tekst aangeven;

– conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en

gevoelens van de auteur;

– standpunten en soorten argumenten herkennen en onderscheiden;

– argumentatieschema’s herkennen.

Subdomein A2: Beoordelen

2 De kandidaat kan een betogende tekst of betogend tekstgedeelte op aanvaard-

baarheid beoordelen en in deze tekst drogredenen herkennen.

Subdomein A3: Samenvatten

3 De kandidaat kan teksten en tekstgedeelten beknopt samenvatten.

( . . . )

Domein D: Argumentatieve vaardigheden

6 De kandidaat kan een betoog:

– analyseren;

– beoordelen;

– zelf opzetten en presenteren, schriftelijk en mondeling.

De commissie was zich al met al zeer bewust van haar beperkte speel-
ruimte. Haar doel was zo mogelijk een bijdrage te leveren aan de kwaliteit
van het centraal examen Leesvaardigheid. Wie vooral geporteerd is voor
het betrekken van andere vaardigheden (schrijfvaardigheid) of kennisdo-
meinen (taalwetenschap) in het centraal examen en wie de rol van meer-
keuzevragen zou willen terugdringen, zal over het voorstel van de syllabus-
commissie niet erg tevreden zijn.
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３ Argumentatie en argumenten in soorten

De commissie heeft in de Specificatie het onderscheid tussen objectieve argu-

menten, op basis van controleerbare feiten en onderzoeksbevindingen, en subjec-

tieve argumenten, op basis van vermoedens en vooropgezette meningen, levens-

beschouwelijke overtuigingen en waardeoordelen, geschrapt. In plaats daarvan

moeten kandidaten voortaan onderscheid kunnen maken tussen feitelijke en

waarderende uitspraken. In de Begrippenlijst zijn de desbetreffende begrippen

omschreven (zie Kader 2).

In het Examenprogramma (zie Kader 1) wordt van de kandidaten gevraagd
dat ze enerzijds soorten argumenten herkennen en onderscheiden en an-
derzijds argumentatieschema’s herkennen. Dat is om twee redenen proble-
matisch. Ten eerste worden argumentatieschema’s doorgaans opgevat als
beschrijvingen van verschillende soorten argumenten; dat is hier duidelijk
niet de bedoeling. Ten tweede worden de begrippen argument en argu-
mentatie veelal door elkaar gebruikt; het Examenprogrammamaakt echter
een onderscheid tussen die twee begrippen noodzakelijk. In de specificatie
in eerdere syllabi wordt getracht dat probleem op te lossen door enerzijds
een aantal argumentatieschema’s te onderscheiden: ‘oorzaak en gevolg;
overeenkomst en vergelijking; voorbeelden; voor en nadelen; kenmerk of
eigenschap’ (daar gaan we in paragraaf 5 op in). Anderzijds wordt een
onderscheid gemaakt tussen objectieve en subjectieve argumenten.
Onder objectieve argumenten worden argumenten ‘op basis van contro-
leerbare feiten en onderzoeksbevindingen’ verstaan en onder subjectieve
argumenten argumenten ‘op basis van vermoedens of vooropgezette me-
ningen, levensbeschouwelijke overtuigingen en persoonlijke waardeoorde-
len’.

Deze specificatie van soorten argumenten roept verschillende vragen
op. Allereerst laat de specificatie onuitgesproken wat het verschil is tussen
argument en argumentatie. Daarnaast wordt het begrippenpaar objectief
versus subjectief niet gebruikt in de argumentatietheorie. Het probleem is
dat het mes minder scherp snijdt dan de tweedeling en de daaronder
onderscheiden soorten argumenten suggereren. Zo bestaan onderzoeksbe-
vindingen in principe uit controleerbare feiten of uit interpretaties daar-
van. Als die interpretaties omstreden zijn, noemen we ze graag subjectief.
Anderzijds hebben vermoedens altijd, en vooropgezette meningen nogal
eens betrekking op in principe controleerbare en daarmee feitelijke uit-
spraken. We vermoeden bijvoorbeeld dat niet iedereen zijn huiswerk
heeft gemaakt of we zijn op voorhand van mening dat de komende top
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van regeringsleiders geen doorbraak zal opleveren. Zelfs levensbeschouwe-
lijke overtuigingen kunnen behalve op normen en waarden betrekking
hebben op feitelijke uitspraken, bijvoorbeeld met betrekking tot de schep-
ping. In de tweedeling objectief – subjectief schemert met andere woorden
een onderscheid tussen uitspraken met een feitelijke en uitspraken met
een waarderende pretentie door, maar dat onderscheid wordt niet ge-
maakt.

De commissie heeft een onderscheid tussen argument en argumentatie
gedefinieerd en in de specificatie van eindtermen het onderscheid tussen
objectieve en subjectieve argumenten vervangen door het onderscheid
tussen feitelijke en waarderende argumenten. Kandidaten moeten die van
elkaar kunnen onderscheiden. Er is vanaf gezien om verdere subcategorie-
en onder feitelijke en waarderende uitspraken aan te brengen. Er zou bij-
voorbeeld onderscheid gemaakt kunnen worden tussen waarschijnlijk-
heidsuitspraken, vermoedens en hypotheses, die alle een feitelijk karakter
dragen, en evaluaties, wensen en geboden, die van waarderende aard zijn.
Afgezien van het gegeven dat een sluitende categorisering dan niet voor
het oprapen ligt, vond de commissie dat te ver gaan. De begrippen feite-
lijke en waarderende uitspraken zijn omschreven in de begrippenlijst (zie
Kader 2).

De begrippen argument en argumentatie zijn nu – zo zou men kunnen
tegenwerpen – strakker afgebakend dan in het dagelijks taalgebruik én in
het argumentatieonderzoek gangbaar is. Het begrip argumentatie sluit nu
altijd het standpunt in en kan een of meer argumenten omvatten. De door
de minister vastgelegde eindtermen dwingen een dergelijk onderscheid af.
Waar het onderscheid theoretisch wel wordt gemaakt, gebeurt dat overigens
veelal langs dezelfde lijnen. Men spreekt bijvoorbeeld over argumentatie-
schema’s omdat daarin altijd een relatie tussen argument(en) en een stand-
punt is vastgelegd. Enkelvoudige argumentatie bestaat veelal uit één gege-
ven argument en een impliciet argument (een impliciet gebleven uitspraak)
die samen een standpunt aannemelijk moeten maken (zie bijvoorbeeld de
definitie van argumentatie en behandeling van verzwegen argumenten door
Van Eemeren, Grootendorst, Snoeck Henkemans et al., 1997, p.5, 17 e.v.).

Het gemaakte onderscheid tussen feitelijke en waarderende argumen-
ten geldt overigens ook voor uitspraken in het algemeen en dus ook voor
standpunten. (Hetzelfde ging ook al op voor het onderscheid tussen objec-
tieve en subjectieve argumenten.) Omdat de eindtermen geen onderscheid
maken tussen soorten standpunten, heeft de commissie zich hier moeten
beperken tot een onderscheid in argumenten.
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Kader 2: Argumentatie, argument en soorten argumenten (bron: CVTE, 2015a en

b, p. 18-20)

Argument

Een uitspraak waarmee een schrijver of spreker een standpunt onderbouwt.

Een argument dient om het standpunt aanvaardbaar of aanvaardbaarder te

maken; de bedoeling ervan is de twijfelaars of tegenstanders te overtuigen van

het standpunt.

Argumentatie

Het standpunt en het geheel van argumenten dat het standpunt ondersteunt

(argumenten) of ontkracht (tegenargumenten).

Soorten argumenten

Uitspraken die als argument kunnen dienen zijn er in allerlei soorten. We

onderscheiden feitelijke en waarderende uitspraken.

Feitelijke uitspraken

Een uitspraak waarvan degene die hem doet, claimt dat hij waar, waarschijn-

lijk of aannemelijk is. Er is sprake van een feit wanneer een feitelijke uitspraak

waar is.

Waarderende uitspraken

Een niet-feitelijke uitspraak, dat wil zeggen een uitspraak over wat goed of

slecht, mooi of lelijk, waardevol of waardeloos, wenselijk of onwenselijk, ge-

past of ongepast is.

Het onderscheid tussen feitelijke en waarderende uitspraken grijpt onder
meer terug op het onderscheid tussen argumenten (‘vertrekpunten’) met
betrekking tot het werkelijke en het verkieslijke dat Perelman & Olbrechts-
Tyteca (1969) maakten. Onder de feitelijke argumenten vallen argumenten
met een waarheidspretentie. Dus niet alleen uitspraken die we als feitelijk
waar (‘feiten’) beoordelen. Ook de uitspraak ‘Den Haag is de hoofdstad van
Nederland’ is een feitelijke uitspraak: een uitspraak die op zijn waarheid of
waarschijnlijkheid moet worden beoordeeld en niet op zijn wenselijkheid.
Onder waarderende uitspraken vallen alle normatieve uitspraken (over
waarde, wenselijkheid of gepastheid). Die uitspraken hebben met elkaar
gemeen dat we ze niet op hun waarheid, waarschijnlijkheid of aanneme-
lijkheid kunnen beoordelen, maar dat we moeten nagaan of ze in overeen-
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stemming zijn met door ons gedeelde waardeoordelen of waarden. Het
onderscheid is belangrijk omdat het direct samenhangt met de evaluatie
van argumenten. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ook dit onderscheid
geen problemen kan opleveren. Er zijn (interessante) grensgevallen, zoals
een vastgelegd verbod of gebod. Dat kan men op zijn wenselijkheid beoor-
delen (‘Is het gewenst dat alleen betalende leden mogen meestemmen over
de programmering?’) of op zijn waarheid (‘Staat het in het reglement?’).
Het hangt van de context af, wat er ter discussie staat. Het lijkt ons ook
belangrijk dat leerlingen zich realiseren dat we onze waardeoordelen nogal
eens de vorm geven van een feitelijke uitspraak (‘Dat is het beste boek van
de afgelopen vijf jaar’ in plaats van ‘Ik vind dat het beste boek van de
afgelopen vijf jaar’).

４ Argumentatiestructuren

De commissie heeft aan de Specificatie toegevoegd dat de kandidaat enkelvou-

dige, onder- en nevenschikkende argumentatiestructuren moet kunnen onder-

scheiden en herkennen. In de oude specificatie werd alleen de relatie van stelling-

argument-subargument genoemd. In de Begrippenlijst worden de desbetreffende

begrippen omschreven (zie Kader 3).

Twee knelpunten met betrekking tot het begrip argumentatiestructuren
liggen ten grondslag aan de selectie van begrippen en de omschrijvingen
ervan in de begrippenlijst. Ten eerste stelde de commissie vast dat in de
specificatie tot nu toe een wat beperkte invulling werd gegeven aan de
vaardigheid argumentatiestructuren te analyseren. Weliswaar eiste de eer-
dere specificatie al wel dat standpunten en argumenten werden geïdenti-
ficeerd, maar voor de samenhang tussen argumenten werd alleen de keten
stelling-argument-subargument in de specificatie opgenomen (als een van
de ‘relaties tussen delen van een tekst’) (CvE 2013a en b, p.10). Ten tweede
zijn in de schoolpraktijk én in de examenpraktijk de termen argumentatie-
schema en argumentatiestructuur door elkaar gaan lopen. De vraag naar
een argumentatiestructuur van de tekst wordt dan ingeleid met de instruc-
tie: ‘Maak een argumentatieschema van de tekst’.

De commissie heeft ervoor gekozen de begrippen argumentatiestruc-
tuur en argumentatieschema op de theoretisch gangbare manier van el-
kaar te onderscheiden (Van Eemeren & Snoeck Henkemans, 2006; Verhoe-
ven & Schellens, 2013). Naast onderschikkende argumentatie is nu ook het
begrip nevenschikkende argumentatie (in een ruime betekenis) in de spe-
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cificatie opgenomen (zie Kader 3). Tegelijkertijd heeft de commissie ge-
kozen voor twee vereenvoudigingen ten opzichte van wat in het argumen-
tatieonderzoek gangbaar is. In lijn met de examenpraktijk tot nu toe, blij-
ven twee aspecten van de argumentatiestructuur buiten beschouwing: ver-
zwegen argumenten (ook wel: impliciete premissen) en het onderscheid
tussen afhankelijke en onafhankelijke argumenten.

Kader 3: Argumentatiestructuren (bron: CVTE, 2015a en b, p. 19)

Argumentatiestructuur

Een weergave van de wijze waarop in een tekst of tekstdeel argumenten met

elkaar en met het standpunt samenhangen.

Enkelvoudige argumentatie

Een argumentatie die bestaat uit één argument en één standpunt.

Onderschikkende argumentatie

Een argumentatie waarin een argument wordt ondersteund door één of meer

subargumenten. Ook: ketenargumentatie.

Nevenschikkende argumentatie

Een argumentatie waarin twee of meer argumenten gezamenlijk het stand-

punt ondersteunen. De argumenten in nevenschikkende argumentatie kunnen

afhankelijk zijn (ze zijn samen nodig om het standpunt te ondersteunen) of

onafhankelijk (ze vormen ieder op zich een zelfstandig argument voor het

standpunt).

Door impliciete argumenten buiten de specificatie te houden kan het be-
grip enkelvoudige argumentatie simpel blijven. Eén argument voor een
standpunt betekent enkelvoudige argumentatie, ook als er argumenten
impliciet zijn gebleven. Door het onderscheid tussen afhankelijke en onaf-
hankelijke argumenten uit de specificatie en de examenpraktijk te houden,
kan ook het begrip nevenschikkende argumentatie eenvoudig blijven.
Meer argumenten voor een standpunt betekent nevenschikkende argu-
mentatie, ongeacht de vraag of die argumenten elkaar nodig hebben of
niet.６ Als gevolg daarvan wijkt de terminologie nu af van het gebruik in
de pragma-dialectiek: daar wordt een driedeling gehanteerd door naast on-
derschikkende en nevenschikkende argumentatie ook meervoudige argu-
mentatie te onderscheiden (Van Eemeren & Snoeck Henkemans, 2006). In
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de hier gekozen terminologie impliceert het begrippenpaar onderschikkend
– nevenschikkend weer een tweedeling (zie Verhoeven & Schellens, 2013).

Let wel: de commissie is niet van oordeel dat het niet zinnig is om
impliciete argumenten expliciet te maken of afhankelijke en onafhanke-
lijke argumenten van elkaar te onderscheiden. Er is echter vaak discussie
mogelijk over de reikwijdte van impliciete argumenten en over het verschil
tussen afhankelijke en onafhankelijke argumenten. Daarom acht de com-
missie de daarmee samenhangende vaardigheden niet geschikt om in het
centraal examen te toetsen. Zij sluit zich hiermee aan bij de examenprak-
tijk van de afgelopen jaren.

５ Argumentatieschema’s en bijbehorende drogredenen

In de Specificatie is argumentatie op basis van autoriteit aan de argumentatie-

schema’s toegevoegd. Aan de te herkennen drogredenen zijn een onjuist beroep op
een kenmerk- of eigenschapsschema en een onjuist beroep op een voor- en nade-

lenschema (overdrijven van voor- of nadelen en vals dilemma) toegevoegd. In de

Begrippenlijst zijn de desbetreffende begrippen toegelicht (zie Kader 4).

De eindtermen vragen van de eindexamenkandidaten dat ze argumenta-
tieschema’s en drogredenen kunnen herkennen. In de specificatie tot nu
toe werden de volgende argumentatieschema’s genoemd: ‘oorzaak en ge-
volg; overeenkomst en vergelijking; voorbeelden; voor- en nadelen; ken-
merk of eigenschap’.

Drogredenen werden in de eerdere specificatie van eindtermen onder-
scheiden in twee categorieën. Ten eerste gaat het om het ‘onjuist gebruik
van een argumentatieschema’, waaronder de volgende drogredenen wor-
den gerangschikt: ‘onjuist beroep op causaliteit, het maken van een ver-
keerde vergelijking; de overhaaste generalisatie; de cirkelredenering’. Ten
tweede worden onder ‘onjuist gebruik van een discussieregel’ de volgende
drogredenen onderscheiden: ‘de persoonlijke aanval; het ontduiken van de
bewijslast; het vertekenen van een standpunt; het bespelen van publiek;
het autoriteitsargument’ (CvE, 2013a en b, p.12).

Bij de specificatie van drogredenen is de link met argumentatiesche-
ma’s in principe een vruchtbare. Het is echter opvallend dat er geen drog-
redenen verbonden zijn aan argumentatie op basis van voor- en nadelen
en op basis van kenmerk of eigenschap. En met welk schema de cirkelre-
denering als drogreden correspondeert, is niet duidelijk. Daarnaast is op-
vallend dat het autoriteitsargument voorkomt bij de drogredenen die een
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discussieregel overtreden, terwijl een argumentatieschema voor argumen-
tatie op basis van autoriteit ontbreekt.

Een meer algemeen probleem dat zich bij deze specificatie deed voelen,
is dat de verschillende argumentatieschema’s en drogredenen verschillend
kunnen worden gedefinieerd. Zonder omschrijvingen zou men bijvoor-
beeld argumentatie op basis- van voor- en nadelen ook als argumentatie
op basis van oorzaak en gevolg kunnen zien. In dergelijke argumentatie
draait het immers om de waardering van voorspelde (voor- of nadelige)
gevolgen van een maatregel of actie.

De commissie heeft ervoor gekozen de relatie tussen argumentatieschema’s
en drogredenen strakker vorm te geven en zodanige begripsomschrijvingen te
formuleren dat categorieën elkaar zo veel mogelijk uitsluiten (zie Kader 4).

De argumentatieschema’s zijn in de omschrijvingen nadrukkelijk in ver-
band gebracht met de – soms impliciete – relatie tussen argument en
standpunt. Een argumentatieschema kan dan ook nooit herkend worden
aan het argument alleen, in tegenstelling tot waarderende en feitelijke
argumenten waarvoor in principe de uitspraak op zichzelf voldoende is.

De lijst argumentatieschema’s is hiermee goeddeels gelijk aan de lijst
die in de oude specificatie was opgenomen. Alleen het argumentatiesche-
ma op basis van autoriteit is toegevoegd. Ten eerste omdat dit schema in
de argumentatiepraktijk relatief frequent wordt gebruikt; ten tweede
omdat het de acceptabele variant is van de autoriteitsdrogreden die al
wel in de eerdere specificatie voor kwam. Natuurlijk zou ook een beperk-
tere of uitgebreidere specificatie van argumentatieschema’s denkbaar zijn.
In de pragma-dialectische argumentatietheorie worden slechts drie hoofd-
schema’s onderscheiden: op basis van een kentekenrelatie, een vergelij-
kingsrelatie, en een causale relatie (Van Eemeren & Snoeck Henkemans,
2006; Garssen, 1997). Die schema’s kennen echter een hoge abstractiegraad:
onder argumentatie op basis van een kentekenrelatie vallen ook argumen-
tatie op basis van voorbeelden en op basis van autoriteit; onder causale
argumentatie vallen niet alleen argumentatie van oorzaak naar gevolg en
van gevolg naar oorzaak, maar ook argumentatie op basis van voor- en
nadelen. De commissie achtte een dergelijke graad van abstractie niet be-
vorderlijk voor de herkenbaarheid in de (onderwijs)praktijk. Een uitbrei-
ding van het aantal schema’s is ook goed denkbaar. Het aantal onderschei-
den schema’s varieert in de literatuur van 9 tot meer dan 60 (verg. Verhoe-
ven & Schellens 2013 met Walton, Reed & Macagno, 2008). Dat de commis-
sie zich beperkt tot enkele frequent onderscheiden en frequent gebruikte
schema’s vloeit dus niet direct voort uit ‘de stand van zaken in de weten-
schap’, maar is vooral gericht op een hanteerbare onderwijs- en examen-
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Kader 4: Argumentatieschema’s en drogredenen (bron: CVTE, 2015a en b, p. 19-22)

Argumentatieschema

Een argumentatieschema geeft de

aard aan van het verband tussen een

standpunt en een argument.

We onderscheiden de volgende argu-

mentatieschema’s:

Drogredenen (1)

Onjuist gebruik van een argumentatie-

schema of een overtreding van een dis-

cussieregel.

Van een onjuist gebruik van een argu-

mentatieschema is onder andere sprake

bij de volgende drogredenen:

Argumentatie op basis van oorzaak

en gevolg

De schrijver of spreker wijst op een of

meer gevolgen om de waarschijnlijk-

heid van een oorzaak te onderbou-

wen of op een of meer oorzaken om

de waarschijnlijkheid van een gevolg

te onderbouwen.

Onjuist beroep op een oorzaak-

gevolgschema

Het argumentatieschema op basis van

oorzaak en gevolg wordt onjuist

gebruikt als

– de in het argument genoemde oorza-

ken niet voldoende zijn voor het op-

treden van het voorspelde gevolg of
–het in het argument genoemde gevolg

andere oorzaken kan hebben dan de in

het standpunt genoemde oorzaak of
– alleen op basis van het gelijktijdig of

na elkaar optreden van twee ver-

schijnselen geconcludeerd wordt tot

een oorzaak-gevolgrelatie tussen die

verschijnselen.

Argumentatie op basis van kenmerk

of eigenschap

De schrijver of spreker geeft een of

meer kenmerkende eigenschappen

van een persoon, object of verschijn-

sel om een standpunt over een

andere eigenschap te onderbouwen.

Onjuist beroep op een kenmerk- of

eigenschapsschema

Het argumentatieschema op basis van

een kenmerk of eigenschap wordt

onjuist gebruikt als aan een bepaald

kenmerk of eigenschap wel betekenis

wordt toegekend, terwijl andere rele-

vante kenmerken of eigenschappen

worden genegeerd.

Argumentatie op basis van voor- en

nadelen

De schrijver of spreker geeft voor- en/

of nadelen van een voorgestelde actie

of handeling om een standpunt over

Onjuist beroep op een voor-en-nade-

lenschema:

Het argumentatieschema op basis van

voor- en nadelen wordt onjuist gebruikt

– als het gevolg of de gevolgen van een
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praktijk en sluit zo veel mogelijk aan op de eerdere specificatie van eind-
termen. Een ondersteunend argument is dat voor vijf van de zes onder-
scheiden schema’s in kwalitatief onderzoek is vastgesteld dat ook leken,

de (on)wenselijkheid ervan te onder-

bouwen.

handeling schromelijk worden over-

dreven (overdrijven van voor- of na-

delen)
– als wordt gesuggereerd of aangeno-

men dat we moeten kiezen uit twee

mogelijkheden met beide even grote

nadelige gevolgen, terwijl er nog an-

dere mogelijkheden zijn (vals dilem-

ma).

Argumentatie op basis van voor-

beelden

De schrijver of spreker geeft voor-

beelden van het optreden van een

eigenschap of verschijnsel om een

standpunt over het algemener voor-

komen van die eigenschap of dat ver-

schijnsel te onderbouwen.

Onjuist beroep op een voorbeeld-

schema: overhaaste generalisatie

Het argumentatieschema op basis van

voorbeelden wordt onjuist gebruikt als

op basis van te weinig en/of niet-repre-

sentatieve voorbeelden een standpunt

wordt beargumenteerd.

Argumentatie op basis van vergelij-

king

De schrijver of spreker maakt een

vergelijking tussen twee situaties; op

grond van wat in de ene situatie (on)

waarschijnlijk of (on)gepast is,

onderbouwt hij een standpunt over

wat in de andere situatie (on)waar-

schijnlijk of (on)gepast is.

Onjuist beroep op een vergelijkings-

schema: verkeerde vergelijking

Het argumentatieschema op basis van

vergelijking wordt onjuist gebruikt

wanneer de vergeleken situaties op

relevante punten van elkaar verschillen.

Argumentatie op basis van autori-

teit

De schrijver of spreker beroept zich

op een uitspraak van een deskundige

en betrouwbare bron om een stand-

punt te onderbouwen. Ook: argu-

mentatie op basis van een gezagheb-

bende bron.

Onjuist beroep op autoriteit

Het argumentatieschema op basis van

autoriteit wordt onjuist gebruikt wan-

neer een beroep wordt gedaan op een

bron die ondeskundig of belangheb-

bend is of zichzelf tegenspreekt.
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die niet in argumentatie zijn geschoold, daarvoor specifieke evaluatiecrite-
ria hanteren (Schellens, Šorm, Timmers & Hoeken, 2014).７

De omschrijvingen van de zes schema’s moeten ervoor zorgen dat er
geen misverstanden ontstaan over wat wel en niet tot een bepaald schema
behoort. Zo is argumentatie op basis van oorzaak en gevolg hier ingeperkt
tot argumentatie met een standpunt van feitelijke aard (van oorzaak naar
gevolg of van gevolg naar oorzaak). Daarmee is de mogelijke overlapping
met argumentatie op basis van voor- en nadelen ongedaan gemaakt; die
heeft immers altijd een standpunt van waarderende aard. Argumentatie op
basis van kenmerk of eigenschap is zo ingeperkt dat argumentatie op basis
van voorbeelden en op basis van autoriteit daar niet ook onder vallen.８

Argumentatie op basis van voorbeelden is beperkt tot voorbeeldargumen-
tatie met een generalisering als standpunt. Argumentatie op basis van
vergelijking is zo omschreven dat daaronder zowel de letterlijke vergelij-
king (van het ene land met het andere bijvoorbeeld) als de figuurlijke
vergelijking of analogie (van een land met een huis) vallen.

Van de opgenomen drogredenen zijn er drie nieuw. Een onjuist beroep
op een kenmerk- of eigenschapsschema is geformuleerd als de drogrede-
lijke pendant van argumentatie op basis van een kenmerk of eigenschap.
In dat geval is een kenmerk of eigenschap op zichzelf misschien wel te-
recht vastgesteld, maar is het niet voldoende om de conclusie te onder-
bouwen. Daarvan kan zowel bij een feitelijke als een waarderende claim
sprake zijn. Wie bijvoorbeeld uit het feit dat iemand in Friesland woont,
concludeert dat hij of zij wel Fries zal spreken, hecht te veel betekenis aan
de woonplaats. Daarvoor is meer nodig. Ook wie op basis een minder
spannende plot concludeert tot een mislukte film, maakt zich aan deze
drogreden schuldig.

Bij argumentatie op basis van voor- en nadelen zijn twee nieuwe drog-
redenen opgenomen in de begrippenlijst. (Ze worden overigens al wel in
enkele lesmethoden behandeld.) Ten eerste wordt argumentatie op basis
van voor- en nadelen een drogreden wanneer een conclusie wordt getrok-
ken op basis van één sterk overdreven voor- of nadeel. Daarvan is bijvoor-
beeld sprake wanneer het inrichten van ‘hangplekken’ voor jongeren wordt
afgewezen op grond van hun gigantische bijdrage aan de criminaliteit in
grote steden. Ook in een vals dilemma wordt gebruik gemaakt van argu-
mentatie op basis van nadelen.

Overigens impliceert de formulering van de drogredenen waarvoor in
dit rijtje is gekozen, niet dat hiermee alle incorrecte toepassingen van het
desbetreffende schema zijn gegeven. Zo heeft de commissie overwogen om
bij argumentatie op basis van voor- en nadelen ook het hellend vlak als
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drogreden op te nemen. Omdat de omschrijving van die drogreden echter
al snel ingewikkeld werd en er theoretisch ook heel verschillende definities
in omloop zijn, is daarvan afgezien.９

De beide ‘nieuwe’ drogredenen komen niet voor in de traditionele drog-
redenlijsten, maar vloeien voort uit het theoretisch geaccepteerde uit-
gangspunt, dat een incorrect gebruik van argumentatieschema’s leidt tot
een drogreden.

６ Interactionele drogredenen

In de Specificatie is bij de te herkennen drogredenen die een discussieregel over-

schrijden de cirkelredenering toegevoegd (die stond eerder bij de drogredenen

waarin een argumentatieschema onjuist wordt gebruikt). Het autoriteitsargu-

ment is hier geschrapt. (De drogreden op basis van autoriteit staat nu bij de

onjuist gebruikte argumentatieschema’s.) In de Begrippenlijst zijn de desbetref-
fende begrippen omschreven (zie Kader 5).

In de eerdere specificatie van drogredenen werd al onderscheid gemaakt
tussen ‘een onjuist gebruik van een argumentatieschema’ en een ‘onjuist
gebruik van een discussieregel’ (CvE 2013a en b, p.12). In de pragma-dialec-
tische argumentatietheorie – waarin het strakke verband tussen discussie-
regels en drogredenen is gemotiveerd en uitgewerkt – is dat onderscheid
niet erg zinnig, aangezien ook het incorrecte gebruik van argumentatie-
schema’s verbonden is aan de overtreding van een regel, namelijk de argu-
mentatieschemaregel (Van Eemeren & Grootendorst, 1992, Van Eemeren &
Snoeck Henkemans, 2006). De commissie heeft het onderscheid hier toch
gehandhaafd, aangezien het praktisch en didactisch handig is om de rela-
tie tussen argumentatieschema’s en een deel van de drogredenen te onder-
strepen, terwijl andere drogredenen geen acceptabele pendant hebben en
meer samenhangen met regels die de (schriftelijke of mondelinge) inter-
actie tussen discussianten betreffen.１０ Die discussieregels staan overigens
niet in de eindtermen en we hebben ze ook niet in de begrippenlijst opge-
nomen. Dat wil zeggen dat het begrip ‘discussieregel’ en de discussieregels
zelf niet in het centraal examen aan de orde komen of bekend worden
verondersteld.
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Kader 5: Drogredenen die een discussieregel overtreden (bron: CVTE, 2015a en b,

p. 22)

Drogredenen (2)

Van een overtreding van een discussieregel is onder andere sprake bij de vol-

gende drogredenen:

Persoonlijke aanval

Van een persoonlijke aanval is sprake wanneer een discussiant niet ingaat op

de argumentatie van zijn tegenstander, maar hem beschuldigt van onkunde,

onbetrouwbaarheid of slechte persoonlijke eigenschappen. De discussiant

neemt zijn tegenstander daarmee niet serieus als gesprekspartner.

Ontduiken van bewijslast

Van het ontduiken van de bewijslast is sprake wanneer een discussiant geen

argumenten wil geven voor het ingenomen standpunt.

Cirkelredenering

Van een cirkelredenering is sprake wanneer een discussiant een standpunt

onderbouwt door het in andere woorden weer te geven. Als de discussiant

geen andere argumenten geeft, is het tegelijkertijd het ontduiken van de be-

wijslast.

Vertekenen van een standpunt

Van het vertekenen van een standpunt is sprake wanneer een discussiant het

standpunt of een argument van een tegenstander onjuist weergeeft of deze een

standpunt of argument in de mond legt dat niet is ingenomen.

Bespelen van publiek

Van het bespelen van publiek is sprake wanneer een discussiant een beroep

doet op de emoties van het publiek om het te winnen voor een standpunt.

Zoals gezegd, heeft de commissie in de eerdere opsomming van deze ‘inter-
actionele’ drogredenen twee wijzigingen aangebracht. Het autoriteitsargu-
ment is van deze categorie drogredenen verhuisd naar de argumentatiesche-
matische drogredenen als pendant van de acceptabele argumentatie op basis
van autoriteit. Ten tweede is de cirkelredenering naar de lijst overtredingen
van discussieregels verplaatst. Het probleem met de cirkelredenering is dat er
logisch gezien meestal niets mis mee is, maar dat de argumenteerder die
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alleen zijn standpunt in andere woorden herhaalt en doet alsof hij daarmee
een argument op tafel legt, zich in feite onttrekt aan zijn verplichting om een
ingenomen standpunt te beargumenteren. De overige drogredenen zijn ge-
handhaafd en van een zo simpel mogelijke omschrijving voorzien.

７ Aanvaardbaarheid

In de Specificatie zijn aan de criteria voor aanvaardbaarheid (consistentie en

controleerbaarheid) drie criteria toegevoegd: betrouwbaarheid van bronnen,

relevantie van argumenten en toereikendheid van argumentatie. In de Begrip-

penlijst worden de desbetreffende begrippen omschreven (zie Kader 6).

In de eindtermen wordt in domein D gevraagd dat de kandidaat een be-
toog kan beoordelen. In domein A wordt dat iets nader omschreven: be-
oordelen op aanvaardbaarheid en drogredenen herkennen. In de specifica-
tie in eerdere syllabi wordt aanvaardbaarheid gespecificeerd als het beoor-
delen op basis van: ‘consistentie van gebruikte argumenten; controleer-
baarheid van feiten en argumenten; correct gebruik van argumentatie-
schema’s en discussieregels’ (CvE, 2013 a en b, p.12).

Het beoordelen van een betoog wordt hier eigenlijk langs twee lijnen
geoperationaliseerd. De eerste is het herkennen van drogredenen als on-
acceptabele zetten in een betoog. Zie de vorige paragrafen. De tweede lijn
is de evaluatie van de gebruikte argumentatie op de algemene criteria
controleerbaarheid en consistentie. Nu zijn controleerbaarheid en consis-
tentie op zichzelf natuurlijk terechte eisen, maar samen vormen ze wel een
erg beperkte invulling van het begrip aanvaardbaarheid. Controleerbare
argumenten zijn door hun controleerbaarheid nog niet waar of aanneme-
lijk. Dat blijkt pas ‘na controle’. (Denk aan ‘Utrecht is de grootste stad van
Nederland’: een controleerbare uitspraak, die bij controle onaanvaardbaar
blijkt). Ook consistentie van argumenten is wel een terechte eis, maar
allerlei ideologische systemen zijn uiterst consistent in hun argumentatie
maar die argumentatie is daarom nog niet zomaar aanvaardbaar. Consis-
tentie en controleerbaarheid zijn terechte eisen, maar als specificatie van
aanvaardbaarheid zijn ze niet voldoende.

Het kan zijn dat voor deze aanpak is gekozen om de examenpraktijk
niet met verdergaande eisen te belasten. Niettemin heeft de commissie in
de nieuwe specificatie en begrippenlijst een uitgebreider begrippenappa-
raat geformuleerd, dat bij elkaar wél voldoende is om een betoog op zijn
aanvaardbaarheid te beoordelen (zie Kader 6). Daarbij is uitgegaan van de
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Kader 6: Aanvaardbaarheid (bron: CVTE, 2015a en b, p.20-21)

Aanvaardbaarheid van argumentatie

Argumentatie is aanvaardbaar als

– de gegeven argumenten op zichzelf aanvaardbaar en relevant zijn,

– de argumenten onderling consistent zijn,

– de argumenten samen toereikend zijn voor het ingenomen standpunt.

Aanvaardbaarheid van feitelijke uitspraken

Een feitelijke uitspraak is aanvaardbaar voor de lezer of Gesprekspartner

– wanneer hij in overeenstemming is met zijn of haar kennis van de wereld of

– wanneer hij direct controleerbaar is en daarbij waar blijkt te zijn of

– wanneer hij afkomstig is van een betrouwbare bron.

Controleerbaarheid van feitelijke uitspraken

Feitelijke uitspraken zijn controleerbaar wanneer het (in principe) mogelijk is

ze door empirische waarneming te toetsen.

Betrouwbaarheid van bronnen

De bron van een uitspraak is betrouwbaar als:

– deze deskundig is op het terrein van de uitspraak,

– deze geen belang heeft bij de acceptatie ervan, en

– deze zichzelf niet tegenspreekt.

Aanvaardbaarheid van waarderende uitspraken

Een waarderende uitspraak is aanvaardbaar wanneer hij in overeenstemming

is met de kennis en opvattingen van de beoordelaar.

Relevantie van argumenten

Een argument is relevant wanneer aanvaarding ervan het standpunt aanne-

melijker maakt.

Consistentie van argumentatie

Argumentatie is consistent wanneer de geleverde argumenten elkaar niet te-

genspreken.

Toereikendheid van argumentatie

Argumentatie is toereikend (of voldoende) wanneer het geleverde argument of

de geleverde argumenten samen een standpunt aanvaardbaar maken.
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informeel-logische criteria voor de beoordeling van argumentatie: aanvaard-
baarheid, relevantie en toereikendheid (de zogenoemde ARS-test op basis
van Acceptabilty, Relevance en Sufficiency, zoals voorgesteld door Johnson
& Blair, 2006), aangevuld met criteria voor de evaluatie van de geloofwaar-
digheid van bronnen (voor een inventarisatie daarvan zie Šorm, 2010).

In het begrippenapparaat waarvoor de commissie heeft gekozen, is ge-
poogd een consistente terminologie te ontwikkelen waarmee over de aan-
vaardbaarheid van een betoog kan worden gediscussieerd. Het eerder ge-
maakte onderscheid in feitelijke en waarderende argumenten speelt daarin
een belangrijke rol. Bij uitspraken met een feitelijke pretentie is overeen-
stemming met een stand van zaken of gang van zaken in de wereld het
criterium. Als het niet gaat om uitspraken die de lezer zelf op grond van
zijn kennis van de wereld kan beoordelen op waarheid of waarschijnlijk-
heid, dan is de lezer afhankelijk van gebruikte bronnen en speelt de be-
trouwbaarheid daarvan een cruciale rol in de beoordeling van argumenta-
tie. De beoordeling van waarderende argumenten is in essentie een oordeel
over de mate waarin de lezer op grond van zijn of haar waardensysteem of
zijn/haar opvattingen over de wereld, kan instemmen met een waarderend
argument.

Hoewel het Examenprogramma vereist dat leerlingen in staat zijn tot de
beoordeling van een betoog, zal het in de praktijk lastig blijven om goede
beoordelingsvragen te stellen. Dat oordeel is immers zeer sterk afhankelijk
van de kennis van zaken en de opvattingen over de wereld die de lezer in
zijn oordeel kan betrekken, en daarin kunnen de kandidaten grote ver-
schillen vertonen die niet tot verschillen in hun argumentatieve vaardig-
heden zijn te herleiden. In de praktijk van het examen zijn daarvoor twee
oplossingen. De ene is dat teksten worden aangeboden van schrijvers die
met elkaar van mening verschillen en in discussie gaan. In dat geval is de
aanvaardbaarheidsterminologie geëigend om verschillen van mening pre-
cies te typeren. De andere oplossing is dat de oordelen over de aanvaard-
baarheid van argumentatie worden gekoppeld aan de herkenning van
drogredenen. In de examenpraktijk tot nu toe is die tweede weg de meest
favoriete.

８ Discussie

Kort samengevat heeft de syllabuscommissie de puntjes op de i gezet voor
zover het het argumentatieve begrippenapparaat betreft dat betrokken is
in het centraal examen Leesvaardigheid. De inhoudelijk belangrijkste wij-
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zigingen in de specificatie van de door de minister vastgestelde eindter-
men zijn de volgende:
– het onderscheid tussen objectieve en subjectieve argumenten (en bij-

behorende subcategorieën) is vervangen door het onderscheid tussen
feitelijke en waarderende uitspraken (zonder subcategorieën).

– het onderscheid tussen argumentatiestructuren en argumentatiesche-
ma’s is aangescherpt; onder argumentatiestructuren moeten kandida-
ten nu naast enkelvoudige en onderschikkende ook nevenschikkende
argumentatie kunnen onderscheiden en herkennen.

– argumentatieschema’s en een deel van de drogredenen zijn strakker
aan elkaar gerelateerd, waarbij één nieuw argumentatieschema is toe-
gevoegd: argumentatie op basis van autoriteit; en twee nieuwe drogre-
denen: onjuist beroep op een kenmerk- of eigenschapsschema en on-
juist beroep op een voor- en nadelenschema (waaronder overdrijven
van voor- of nadelen en vals dilemma zijn gerangschikt).

– de specificatie van aanvaardbaarheid in algemene criteria van consis-
tentie en controleerbaarheid is uitgebreid met betrouwbaarheid van
bronnen, relevantie van argumentatie en toereikendheid van argumen-
tatie.

– de in de specificatie gebruikte termen zijn nu voor het eerst omschre-
ven in een Begrippenlijst voor domein D. Argumentatieve vaardigheden,
die als bijlage aan beide syllabi is toegevoegd. Dat betekent dat de
opgenomen begrippen in het centraal examen bekend worden veron-
dersteld en daarin zonder toelichting in de aangegeven betekenis kun-
nen worden gebruikt.

De commissie had de taak na te gaan of het argumentatieve begrippen-
apparaat adequaat is en verbeteringen en verduidelijkingen voor te stellen
‘uitgaande van de actuele stand van zaken in de wetenschap’. Zoals we
hebben laten zien, vergde die taak regelmatig een afweging tussen een
argumentatietheoretische inbreng en de eisen die de onderwijs- en exa-
menpraktijk stelt. De commissie had zich daarbij te houden aan de termi-
nologie van het Examenprogramma zoals door de minister vastgesteld.
Vervolgens heeft zij zich bij de specificatie van eindtermen en verduidelij-
king daarvan laten leiden door wat in de onderwijspraktijk naar haar oor-
deel kan bijdragen aan de vaardigheid in het kritisch lezen van zakelijke
teksten en in de examenpraktijk daadwerkelijk toetsbaar is. Natuurlijk
hoopt de commissie op deze manier iets meer helderheid te hebben ge-
creëerd over wat in het examen precies vereist wordt. Dat is van belang
voor de docenten, maar ook voor de examenmakers, de producenten van
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leermiddelen en nascholingsinstanties (CvE, z.j. p2).１１ Als er door de wijzi-
gingen meer duidelijkheid over het centraal examen is gecreëerd en daar-
mee verwarring en misverstanden worden voorkomen, is de herziening
geslaagd. Meer indirect is het natuurlijk ook de bedoeling een bijdrage te
leveren aan de betrouwbaarheid en validiteit van het centrale examen. De
validiteit van het examen is gediend met een selectie van begrippen die
een zinvolle discussie over de kwaliteit van betogende teksten mogelijk
maakt. Eenduidigheid van begrippen kan bijdragen aan de constructie
van examens en een betrouwbare beoordeling ervan.

Wat zijn nu de concrete consequenties voor de examenpraktijk en de
lespraktijk? Argumentatieve vaardigheden vormen slechts een onderdeel
van het centraal examen Nederlands. Het is primair gericht op leesvaardig-
heid. Het analyseren en beoordelen van argumentatie is daar, net als het
samenvatten, slechts een onderdeel van. In de afgelopen jaren was steeds
10 tot 20 procent van het totaal aantal te behalen punten in het examen
gerelateerd aan argumentatieve vaardigheden; in recente examens ging het
vaak om drie tot zes vragen. In de nieuwe syllabi wordt uitdrukkelijk aan-
gegeven dat het niet de bedoeling is dat de argumentatieve vaardigheden
een zwaarder wegend onderdeel in het geheel vormen (CVTE, 2015a en b,
p.8). De commissie geeft ook aan dat de wijzigingen niet vragen om een
nieuw type vragen in de examens. De belangrijkste wijzigingen betreffen
dus de strakker omschreven begrippen, waarvan de eindexamenkandida-
ten op de hoogte zullen moeten zijn.

Aangezien de nieuwe syllabi richtinggevend zijn voor het examen van
2017 en volgende jaren, zijn de consequenties voor de docenten van de
eindexamenklassen wat anders dan voor het onderwijs in de eerdere leer-
jaren. In alle gevallen zullen secties Nederlands moeten nagaan in hoeverre
de Begrippenlijst strookt met het argumentatieonderwijs dat is gegeven.
Voor zover begrippen of begripsomschrijvingen nieuw zijn, is voor de eind-
examenklassen waarschijnlijk een korte reparatiecursus rondom enkele
begrippen voldoende. Voor de opbouw van het argumentatieonderwijs in
de eerdere leerjaren is een hier en daar ingrijpender herziening van onder-
delen van het lesmateriaal waarschijnlijk onontkoombaar. Op wat langere
termijn zal daarin ook door de auteurs van lesmethoden moeten worden
voorzien. Het gaat dan vooral om het onderscheid tussen feitelijke en
waarderende argumenten, enkele nieuwe drogredenen en de criteria voor
aanvaardbaarheid van een betoog.

Is met deze wijzigingen nu een antwoord gegeven op de bezwaren die
in het publieke debat tegen het centraal examen Nederlands zijn inge-
bracht? Niet of nauwelijks! Bij de aanvaarding van de opdracht heeft de
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commissie zich al gerealiseerd dat haar werk de meeste bezwaren ook niet
kon weg nemen. Twijfel over individuele vragen zal waarschijnlijk altijd tot
het jaarlijkse gezelschapsspel rondom het centraal examen blijven beho-
ren. Maar belangrijker is het gegeven dat het College voor Toetsen en
Examens (en daarmee een commissie die in opdracht van het CVTE
werkte) gebonden is aan het door de minister vastgestelde Examenpro-
gramma, waarin is vastgelegd welke eindtermen in het centraal examen
worden getoetst. Wie van mening is dat in het centraal examen een taal-
kundig begrippenapparaat zou moeten worden getoetst of wie vindt dat in
plaats van of naast leesvaardigheid zeker (ook) schrijfvaardigheid moet
worden getoetst, moet dus een politieke discussie aanzwengelen en via
die weg de minister overtuigen.

Daarom is het ook toe te juichen dat aan een discussie over een andere
examenpraktijk een discussie over de inhoud van het vak voorafgaat, zoals
geïnitieerd door de meesterschapsteams Nederlands (zie het Manifest Ne-
derlands op school). Dat er veel gewonnen is met een verandering van
taalvaardigheid in bewuste taalvaardigheid, zoals het Manifest voorstelt, is
naar ons idee echter niet erg aannemelijk. Het Manifest suggereert dat een
meer taalkundige terminologie aan dat bewustzijn en aan de taalvaardig-
heid zou bijdragen. Aangezien de taalkundige analyse zich doorgaans richt
op probleemloos verlopende cognitieve processen, achten we dat niet erg
waarschijnlijk. Ook de suggestie dat het bewustzijn van eigen taalvaardig-
heid zou moeten worden getoetst, spreekt ons niet onmiddellijk aan. Dat
een leerling zich bewust is van zijn matige of uitstekende taalbeheersing, is
misschien van belang maar levert naar ons idee geen geschikte en goed
toetsbare eindtermen op. Desalniettemin wordt ook in deze discussie niet
betwijfeld dat lees- en schrijfvaardigheid centrale doelen van het vak zul-
len blijven. Of het vak Nederlands vervolgens gediend is met een centraal
examen schrijfvaardigheid naast of in plaats van het huidige examen Lees-
vaardigheid is de vraag. De problemen van een uitvoerbare, betrouwbare
en valide landelijke toetsing van schrijfvaardigheid zijn niet gering (zie
bijvoorbeeld Bouwer & Van den Bergh, 2015) en zeker niet geringer dan
die van een toetsing van leesvaardigheid. Daar is dus nog veel werk te
verzetten, alvorens desgewenst een overstap van leesvaardigheid naar
schrijfvaardigheid als object van landelijke toetsing zou kunnen worden
gemaakt.

Intussen wordt ook gediscussieerd over de doelen van het onderwijs in
2032! Het eindadvies daarover van het Platform Onderwijs 2032, de com-
missie Schnabel, mag afgaande op reacties in de landelijke pers zeker niet
op unanieme instemming rekenen. Dat de beheersing van het Nederlands
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deel uitmaakt van het kerncurriculum op alle niveaus is niettemin onom-
streden. Het platform formuleert hier twee voorstellen. Allereerst pleit het
ervoor om ‘deelvaardigheden – lezen, spreken, luisteren en schrijven – in
samenhang aan te bieden. ( . . . ) Kijken naar een debat en daar met elkaar
op reflecteren helpt leerlingen zelf een overtuigende tekst te formuleren’.
Daarnaast pleit het platform voor meer aandacht voor functionele taal-
vaardigheid, onder andere in de vorm van ‘kritisch teksten lezen en be-
spreken en leren omgaan met het steeds grotere aantal informatiebronnen’
(Platform, 2016, p. 30). Op beide terreinen kunnen argumentatieve vaardig-
heden een centrale rol spelen: ze verbinden de vier genoemde deelvaardig-
heden ook nu al. In het voortgezet onderwijs worden argumentatieve vaar-
digheden doorgaans aan zowel debatteren als schrijven én kritisch lezen
gekoppeld. Een begrippenapparaat zoals dat nu in het centraal examen
leesvaardigheid wordt betrokken, staat dus niet op zichzelf, maar kan ook
voor de andere deelvaardigheden van betekenis zijn. We hopen met de
toevoeging van de Begrippenlijst argumentatieve vaardigheden aan de syl-
labi voor het centraal examen Nederlands voor havo/vwo natuurlijk een
bijdrage te leveren aan de kwaliteit van dat examen. Maar mogelijk kan het
begrippenkader ook bijdragen aan een betere invulling van de vaardigheid
in het kritisch lezen en aan een goed doordacht samenspel van deelvaar-
digheden in het taalbeheersingsonderwijs.

Noten

1 . De belangrijkste discussiepunten in 2013 zijn terug te vinden in opiniebijdragen in NRC
Handelsblad, NRC Next, de Volkskrant en Trouw. De kritiek is vooral verwoord door
Heemskerk (2013) en Oostendorp (2013); een weerwoord geven Houtekamer (2013),
Pander Maat, Evers-Vermeul & Sanders (2013) en Wagemans (2013).

2. De commissie bestond uit drie docent-leden, Kyra de Kruif, Robert Jan de Paauw en
Patrick Rooijackers, en twee adviserende leden, Uriël Schuurs (toetsdeskundige vanuit
het Cito) en Theun Meestringa (secretaris vanuit SLO), onder voorzitterschap van Peter
Jan Schellens. We danken Ton van Haaften, Gerard Verhoeven en de commissieleden
die commentaar gaven op een eerdere versie van dit artikel. Daarnaast kregen we
waardevolle suggesties van een van de anonieme reviewers van het artikel.

3. Zie Schuurs & Schellens (te verschijnen) voor een bondige samenvatting van de ver-
anderingen ten behoeve van de onderwijspraktijk.

4. De laatste herziening van het Examenprogramma vond plaats naar aanleiding van het
advies van de Expertgroep doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen (2008) en de daarop
volgende introductie van het Referentiekader Taal.

5. Enkele jaren geleden is door de Expertgroep Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen
(2008) een nadere beschrijving van de eindtermen gegeven om duidelijk te maken wat
het niveauverschil is tussen havo en vwo. Omdat de terminologie daarin nogal verwar-
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rend is, heeft de commissie daar niet in alle opzichten rekening mee gehouden, ook al
maken de referentiekaders deel uit van de syllabi in de vorm van een bijlage en zouden
de referentiekaders behulpzaammoeten zijn bij de normering van het centraal examen.

6. De commissie had hier ook voor het begrip ‘samengestelde argumentatie’ kunnen
kiezen in plaats van ‘nevenschikkende argumentatie’. Zonder kunstgrepen valt daaron-
der dan echter ook onderschikkende argumentatie.

7. Alleen argumentatie op basis van kenmerk of eigenschap deed in dat onderzoek niet
mee.

8. Onder argumentatie op basis van kenmerk of eigenschap vallen nu zowel argumentatie
op basis van niet-causale regelmaat (met een feitelijke conclusie) als argumentatie op
basis van waarderingsregels (met een waarderende conclusie (verg. Verhoeven & Schel-
lens, 2013).

9. Bij een precieze omschrijving van de drogreden van het hellend vlak moet in ieder geval
onderscheid gemaakt worden tussen de strikt causale variant (met betrekking tot de-
sastreuze gevolgen van een actie op lange termijn) en de precedent-variant waarin de
keten van oorzaken en gevolgen afhankelijk is van tussenliggende besluiten die kleine
stapje verder zetten.

10. De interactionele drogredenen zijn bovendien in publieke discussies nogal populair.
Dat geldt zeker voor de persoonlijke aanval en het vertekenen van een standpunt
(Schellens, 2013).

1 1 . Het CvE noemt de syllabus in zijn opdracht aan de commissie een hulpmiddel voor
‘degenen die zichzelf of anderen op een CE voorbereiden’. Dat ook leerlingen de syllabus
als hulpmiddel kunnen gebruiken lijkt ons een stap te ver. Het is daarvoor te veel een
ambtelijk document dat deel uitmaakt van het vigerende examenbeleid.
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