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1. Context 

1.1. Argumenteren – een complexe vaardigheid 
 
A - This isn’t an argument. 
B - Yes it is. 
A - No it isn’t, it’s just contradiction. 
B - No, it’s not. 

Monty Python’s Flying circus, 1972 – Argument Clinic 
 
Zoals het gesprek hierboven aangeeft, is argumenteren meer dan ‘tegenwerpen’. Het is een complexe 
vaardigheid en vereist kritisch denken, waarbij het belangrijk is om argumenten te kunnen onderbouwen, 
identificeren, analyseren, wegen, vergelijken en uiteindelijk te integreren om tot een eindoordeel te komen. 
Dit is onder andere van belang is voor het opstellen van goede essays en papers, maar ook voor het lezen en 
beoordelen ervan.  Bij het lezen van artikelen houden beginnende lezers (i.e. studenten) een ‘lineair proces’ 
aan, waarbij elke bewering in de tekst wordt geïnterpreteerd zonder de omliggende informatie mee te nemen. 
Er is sprake van begrip van een tekst, maar het bekritiseren en reflecteren op de tekst wordt weinig gedaan 
(Lammers, 2020).  
  
Het herkennen van de argumentatiestructuur, nodig om te bekritiseren en reflecteren, wordt bemoeilijkt door 
de ‘taligheid’ van tekst (Davies, Barnett & Van Gelder, 2021). Het onderliggende mechanisme hierbij is dual 
coding (Clark en Paivio, 1991). Mensen kunnen complexe informatie beter verwerken als het zowel visueel als 
tekstueel (dus duaal) wordt aangeboden. In een geschreven tekst mist het visuele aspect, waardoor het meer 
moeite kost om de argumentatiestructuur te ontrafelen.  
 
Dit maakt het voor studenten lastig om hun eigen werk te beoordelen. Zelfs al hebben studenten de 
zelfregulatie om zich te kunnen verbeteren, dan is het (met name voor beginnende schrijvers) lastig om te 
isoleren hoe de kwaliteit van hun argumentatie is (de structuur van het stuk), losstaand van schrijfvaardigheid 
(grammatica, spelling en zinsopbouw), of inhoud (interpreteren van bronnen, selecteren van informatie, etc.).  
 
Hetzelfde geldt voor de docent. In een geschreven essay zijn allerlei ‘afleidende factoren’ aanwezig waar een 
docent zijn aandacht op kan richten. Dit maakt het zowel lastiger om de argumentatielijn van een student te 
ontrafelen, als om keuzes te maken waarop de feedback gegeven moet worden. Als een student zijn 
argumentatieschema visueel maakt zal dit naar verwachting het leerproces van de student makkelijker maken, 
ook omdat de docent gerichter feedback kan geven op deze geïsoleerde vaardigheid (Davies, 2009). 
 
Tot slot: doordat studenten ‘gedwongen’ worden eerst hun argumentatie helder te krijgen, hebben ze een 
kapstok die ze kunnen gebruiken bij het schrijven van een essay. Dit is een effectieve strategie om een 
gestructureerd stuk te schrijven, en verkleint de kans dat een stelling onvoldoende onderbouwd wordt. 
Daarnaast zal hun schrijfvaardigheid verbeteren door het lezen van artikelen en het ontrafelen van de 
argumentatiestructuur. Het zien van goede voorbeelden maakt de stap om zelf goed te argumenteren 
makkelijker (Lammers, 2020).  

1.2. Argumenteren in de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie 
Bij de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie is het kritisch denken, kunnen analyseren, duiden en 
oplossen van actuele vraagstukken van groot belang. Bij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum is daarom 
een schrijf-/argumentatie-/communicatie-/presentatieleerlijn ontwikkeld. Hierin staat weergegeven wat de 
eindproducten per vak per jaar zijn, en hoe de verschillende vaardigheden daarin terugkomen.  
 
Wat betreft argumenteren zien docenten op dit moment dat studenten onder andere moeite hebben met de 
argumentatieopbouw (het ordenen van ideeën) en met de inhoudelijke onderbouwing van de stelling. Om dit 
te verbeteren is er een pilot van start gegaan waarbij de argument mapping-tool Rationale 
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(https://www.rationaleonline.com) wordt ingezet. Deze tool laat studenten een argumentatiestructuur op een 
visuele manier opbouwen, waarbij het mogelijk is bronnen en een weging toe te voegen aan de argumenten.  
 
De vraag is of het gebruik van deze tool door studenten bij zal dragen aan de uiteindelijke kwaliteit van de 
schrijfopdrachten. Daarnaast kan dit visuele overzicht van de argumentatieopbouw van een student gebruikt 
worden om feedback op te geven, zowel door medestudenten als door docenten. Verwacht wordt dat de 
kwaliteit van de (peer)feedback zal verbeteren, omdat beter te beoordelen is wat de denkstappen van een 
student zijn. 
 
Het doel was om een beeld te krijgen over de relatie tussen het gebruik van het programma door studenten 
en de kwaliteit van de argumentatieopbouw, de inhoudelijke onderbouwing van de stelling en de 
uiteindelijke schrijfopdracht. Daarnaast is de faculteit benieuwd naar ervaringen van studenten en docenten 
met de tool, en op welke manier deze het beste ingezet kan worden. 



Rapportage evaluatie ‘Rationale’ Universiteit Utrecht, Onderwijsadvies & Training 

 

2. Resultaten vragenlijst: Globalisering & ontwikkeling 
 
 
Op 14 februari 2022 is een vragenlijst uitgezet onder alle docenten en studenten van het vak Globalisering en 
Ontwikkeling over het gebruik en de leeropbrengst van het programma ‘Rationale’.  
 

2.1. Vak: Globalisering en ontwikkeling   
 
In de cursus Globalisering en ontwikkeling wordt de relatie tussen globalisering en ontwikkeling verkend, 
waarbij verschillende vraagstukken aan bod komen. Studenten moeten leren om deze vraagstukken te 
analyseren, door van de verschillende visies de argumenten te herkennen en te verbinden met algemene 
uitgangspunten. Daarnaast moeten ze de argumenten kritisch tegen het licht houden, op welke gegevens zijn 
de argumenten gebaseerd? Het belang van argumenteren in deze cursus is dus groot, zoals ook expliciet 
genoemd wordt in de studiewijzer en is vastgelegd in twee van de leerdoelen van de cursus (Osiris, GEO1-7003 
2022, geraadpleegd op 28 september 2022), namelijk: 

- De student is in staat om zelfstandig een helder gestructureerd wetenschappelijk essay te schrijven, 
waarin een argument wordt opgebouwd over het effect van een keuze van een bepaalde visie op de 
ontwikkeling in een bepaalde regio, gebruikmakend van wetenschappelijke bronnen.  

- De student is in staat om verschillende analytische perspectieven op [de in de cursus behandelde] 
globaliseringsdebatten te duiden en de argumenten die daarbij gehanteerd worden te herkennen en 
te interpreteren. 

Deze leerdoelen sluiten aan bij de leerlijn Schrijven en Argumenteren (argumenten groeperen en structureren, 
gebruik wetenschappelijke literatuur, bronvermelding) en worden getoetst met een essay. 
 
Rationale wordt op twee manieren ingezet. Studenten maken een redeneerschema om de literatuur te 
analyseren (boekhoofdstuk), wat vervolgens gebruikt kan worden als voorbereiding op het schrijven van het 
essay. 
 
Om de leeropbrengst in kaart te brengen, is gekeken naar de cijfers die studenten hebben gekregen voor het 
essay. Dit cijfer weerspiegelt meer dan alleen argumentatie, namelijk inhoud, gebruik van bronnen, taalgebruik 
(correct Nederlands geschreven, in termen van spelling en grammatica), en schrijfstijl (wetenschappelijk). 
Argumentatievaardigheden worden in twee criteria meegewogen: ‘Middenstuk: redenering’ en 
‘Onderbouwing’. Zowel het eindcijfer als de score op de twee deelcriteria zijn afzonderlijk meegenomen in de 
analyse. 
 
NB: Door de curriculumvernieuwing zijn er geen producten van vorige jaren van Blok 2 waarmee vergeleken 
kan worden. 
 

2.2. Respons 
Er hebben 45 studenten (van de 165, 27%) en 6 docenten (van de 7, 86%) deelgenomen. 
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2.3. Samenvatting van de resultaten: studentenvragenlijst 

2.3.1. Een minderheid van de studenten gebruikt rationale om het essay te schrijven 
 
Een minderheid van de studenten gebruikt rationale om het essay te schrijven 
Van de respondenten heeft 60% Rationale niet of nauwelijks gebruikt, 20% niet veel/niet weinig en 20% vrij 
veel of heel veel. Daarnaast denkt de meerderheid dat Rationale niet of nauwelijks heeft bijgedragen aan de 
kwaliteit van hun essay (67%, tabel 1). 
 

 

In welke mate heb je Rationale gebruikt voor 
het schrijven van je essay? 

In welke mate heeft het gebruik van Rationale 
bijgedragen aan de kwaliteit van je essay? 

 Aantal Percentage Aantal Percentage 

Helemaal niet 14 31 12 27 

Nauwelijks 13 29 18 40 

Niet veel, niet weinig 9 20 6 13 

Vrij veel 6 13 7 16 

Heel veel 3 7 2 4 

Totaal 45 100 45 100 

Tabel 1. Gebruik van Rationale volgens de studenten (n=45) 
 
 
De meeste studenten geven aan dat ze het waarderen dat Rationale een overzicht geeft van de argumentatie, 
maar dat dit ook in een ander programma of met pen en papier zou kunnen. Een deel van de studenten ziet 
het nut niet in van het maken van argumentatieschema’s, en een deel vindt de tijdsinvestering te groot (tabel 
2).  
 

Toelichting: heeft het 
gebruik van Rationale 
bijgedragen aan de 
kwaliteit van je essay? 

% hoe vaak 
genoemd Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 

Overzicht creëren van de 
argumenten 45% 

Door het gebruik van Rationale lukt het 
goed om de argumenten te structureren als 
een echt punt, dus argument 1, argument 
2... etc. Maar argumenten veranderen 
meermaals tijdens het schrijven van een 
essay en dit veranderen in rationale maakt 
het onhandig en op een gegeven moment 
onoverzichtelijk, aangezien je door wilt 
schrijven en dan vergeet, om rationale aan 
te passen, waardoor dit niet overeen komt 
en er niks meer aan hebt. 

Juiste argumenten kiezen die je gaat 
behandelen. Visueel kunnen zien hoe het 
argumentatie onderbouwd is hielp daarmee. 
Ook met het inhaken van tegen argumenten. 

Andere manier van 
structureren/bijhouden 
argumenten heeft de 
voorkeur 

42% 

Ik maak altijd direct schriftelijke 
aantekening en heb geen behoefte om deze 
daarna nog in een online programma te 
zetten. Dat is extra werk voor weinig 
toevoeging. 

Ik heb niet veel gebruik gemaakt van rationale, 
omdat ik argumenten voor mezelf had 
opgeschreven en uitgewerkt in een simpeler 
schema. Daarnaast kwam ik tijdens het 
schrijven van het essay met meer bronnen en 
bredere argumentatie 

Student ziet nut niet 18% 

Eerst schema in rationale gemaakt, omdat 
het moest. Vervolgens tijdens schrijven 
essay op nieuwe ideeën gekomen en 
schema niet meer gebruikt 

Ik had niet het gevoel dat ik rationale perse 
nodig had voor het schrijven van mijn essay. 
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Tijdsinvestering / moeite 18% te veel moeite en kon beter mn tijd ergens 
anders insteken 

Ik vind Rationale een stap te veel. Het maakt 
een overzicht van argumenten, maar dat heb ik 
niet nodig. 

Niet gebruiksvriendelijk 8% Ik vind het een erg vervelend programma en 
ik doe het liever met pen en papier. 

Het geeft je een wat beter inzicht in de 
argumenten die er voor een stelling zijn, maar ik 
vond dit in rationale niet fijn werken. Ik zet 
liever argumenten onder elkaar. 

Tabel 2. Toelichting op de mate waarin studenten denken dat het gebruik van Rationale heeft bijdragen aan de kwaliteit van hun essay.  
 

2.3.2. Het gebruik van Rationale hangt niet samen met het eindcijfer van het essay 
 
Van de deelnemende studenten hebben 35 studenten hun cijfers ingevuld. Het gemiddelde eindcijfer voor het 
essay van deze groep was een 7,0. Daarnaast hebben ze afgerond een ‘goed’ gescoord op beide Rubric-criteria 
(zie tabel 3).  
 

  Eindcijfer essay 
Rubric-criterium “middenstuk 
redenering” 

Rubric-criterium 
“Onderbouwing” 

 Alle studenten samengenomen 
(N=35) 7 (1,2) 2,7 (0,8) 2,7 (0,9) 

In welke mate heb je 
Rationale gebruikt voor 
het schrijven van je 
essay? 

Helemaal niet (N=8) 6,8 (1) 2,9 (0,6) 2,5 (0,5) 

Nauwelijks (N=12) 6,6 (1,5) 2,4 (0,9) 2,8 (1) 

Niet veel, niet weinig (N=8) 7,3 (1,3) 2,5 (0,9) 2,6 (0,9) 

Vrij veel (N=4) 6,9 (0,5) 2,8 (0,5) 2,5 (0,6) 

Heel veel (N=3) 8,3 (0,6) 3,3 (0,6) 3,7 (0,6) 
Tabel 3. Cijfers van de essays (schaal van 1-10) en de deelcriteria van de Rubric (schaal van 1-4, met betekenis: 1=Onvoldoende: er is geen 
sprake van een argumentatiestructuur; 2=Voldoende: argumentatiestructuur is eenvoudig; 3=Goed: Stelt een heldere argumentatie op met 
een uitgebreide argumentatiestructuur; 4=Uitstekend: Ordent de argumenten zeer systematisch in de tekst en verbindt verschillende 
argumenten op een logische en aansprekende manier. 

 
 
Er is geen correlatie tussen het gebruik van rationale en het cijfer van het essay ρ=.18, ns, tabel 3, figuur 1), en 
het gebruik van rationale en de scores op de rubric-criteria ‘middenstuk-redenering’ (ρ=-.09, ns) en 
‘onderbouwing’ (ρ =.04, ns). Dit is het geval voor alle studenten, en ook als we de studenten weglaten die 
Rationale helemaal niet hebben gebruikt. 
 
Het uiteindelijke essay-cijfer hangt samen met de losse rubric-critera ‘middenstuk-redening’ (ρ =.63, p<.001) en 
‘onderbouwing (ρ =.66, p<.001). (NB deze twee criteria hebben een hoge samenhang (ρ =.84, p<.001), 
afgevraagd kan worden of deze wel onderscheidend genoeg zijn van elkaar). 
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Figuur 1. Correlatie tussen het gebruik van Rationale en het cijfer op het essay. 
 

2.3.3. Studenten die Rationale veel gebruikten, waren positiever over de bijdrage hiervan aan de kwaliteit van 
hun essay  

 
- 92% van de studenten die Rationale niet/nauwelijks heeft gebruikt (N=13) vindt dat het 

niet/nauwelijks bijdraagt aan de kwaliteit van hun essay 
- 71% van de studenten die Rationale veel hebben gebruikt (N=7) vindt dat het veel heeft bijdragen aan 

hun essay.  
 
Te zien is dat de studenten die vinden dat Rationale veel heeft bijgedragen inderdaad een hoger cijfer voor hun 
essay hebben gekregen.   
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2.4. Samenvatting van de resultaten: docentenvragenlijst 

2.4.1. Wisselende indrukken over de bijdrage van Rationale aan de kwaliteit van de essays 
 
De zes docenten zijn wisselend in de indruk die ze hebben over de mate waarin het gebruik van Rationale heeft 
bijgedragen aan de uiteindelijke kwaliteit van de essays (tabel 4).  

 

 

Kun je inschatten in welke mate het gebruik van 
Rationale heeft bijgedragen aan de uiteindelijke 
kwaliteit van de essays? 

 Aantal Percentage 

Helemaal niet - - 

Nauwelijks 2 33 

Niet veel, niet weinig 1 17 

Vrij veel 1 17 

Heel veel 1 17 

Kan ik niet inschatten 1 17 

Totaal 6 100 

Tabel 4. Inschatting docenten: invloed op de kwaliteit van het essay 

 
Bij de toelichting op de vraag hoe Rationale heeft bijgedragen aan de uiteindelijke kwaliteit van de essays 
denken drie van de zes docenten dat Rationale invloed heeft gehad op het redeneren, maar dat de stap van 
een redeneerschema naar het schrijven van een essay moeilijk te maken is: 

- Het programma heeft denk ik geholpen met redeneren, maar in dit vak zijn (daardoor) andere dingen niet goed 
genoeg aangeleerd, waardoor ik de kwaliteit van de essay's tov eerdere jaren minder vond. 

- Ik heb het idee dat studenten goed hoofd- en bijzaken konden onderscheiden door het gebruik van Rationale, wat 
ten goede kwam van de argumenten die in het essay terug kwam.  

- Je ziet duidelijker gestructureerdere betogen die echt het doel hebben om een stelling te onderbouwen. Sommigen 
die minder Rationale gebruiken vervallen weer in vage opsommerige beschrijvende samenvattigere verhalen. 

- Slechts 1 student gebruikte rationale actief. Er was zelfs een zekere blokkade omdat het lijkt op een aparte 
training en schrijven in mijn beleving (en trouwens bij de meeste schrijvers, vooral op gang komt door te starten en 
dan gaandeweg het verhaal te verfijnen. 

- Bij het lezen van de (concept) essays heb ik de indruk gekregen dat studenten bij de stap tussen het opbouwen van 
een argumentatieschema en het daadwerkelijk schrijven van een essay, hun Rationale-schema's volledig hebben 
losgelaten. 

- Studenten hebben het wel gebruikt, maar ik vond met name de onderbouwing van argumenten niet goed terug 
komen in de essays, dat bleef erg oppervlakkig. 

  



Rapportage evaluatie ‘Rationale’ Universiteit Utrecht, Onderwijsadvies & Training 

 10 19-10-22  Eindrapportage 

2.4.2. Wisselende indrukken over de bijdrage van Rationale aan andere uitkomstmaten 
 
Drie van de zes van de docenten zien een positief effect van het gebruik van Rationale op de beheersing van de 
lesstof, en vier van de zes docenten zien een positief effect van het gebruik van Rationale op de interactie met 
de studenten (tabel 5).  

 
Het gebruik van de redeneerschema’s heeft op verschillende manieren invloed gehad op de feedback die 
docenten hebben gegeven en de interacties die ze met studenten hebben gehad. Een aantal voorbeelden: 

- Veel meer een gesprek obv de schemas dan comments in een word document. 
- In interactie met studenten hielpen de schema's goed om duidelijk te maken wat relevante argumenten waren en 

ook te benoemen hoe belangrijk bronnen ter ondersteuning zijn 
- Aan de ene kant kan je technisch duidelijker op bepaalde punten feedback geven. Je kan het ook duidelijker voor 

de hele groep in het werkcollege te doen door schema's te laten zien en met elkaar te vergelijken. En vooral je kan 
feedback geven op de hoofdlijnen.   

 
Alles samengenomen, raadt één docent Rationale af omdat de uiteindelijke opbrengst minder dan verwacht is. 
De andere vijf docenten raden Rationale aan voor verschillende doeleinden (tabel 6).  

Zou je rationale 
aanraden voor: 

% hoe vaak 
genoemd Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 

Het aanleren van 
redeneer-
vaardigheden 

Ja, 66%  

Voor het maken van argumenten en inzicht 
krijgen in redeneren is het denk ik goed 
voor eerstejaars. De vraag is uiteraard of het 
niet ook via een andere (bijv powerpoint?) 
tool kan. 
 

Ja. Het is een tool waar studenten makkelijk technisch mee om 
kunnen gaan, en die hen ook dwingt om duidelijker 
redeneringen op te zetten. Als ze er meerdere keren mee an 
de slag gaan kennen ze de basisprincipes. Daarnaast zit er nog 
veel ongebruikt potentieel in deze tool. Vooral de interne 
logica, het weerleggen van redenen en metname het 
ondebrouwen hiervan met bronmateriaal is iets waar nog veel 
meer mee te doen valt. 

Nee, 0% - - 

Het analyseren van 
literatuur 

Ja, 17% 
 

Ja, voor het bespreken van cursusliteratuur 
zeker.  - 

Nee, 0% - - 

Het leren schrijven 
van een essay 

Ja, 17%  
Ja, het helpt goed bij het opbouwen van een 
essay en argumentatie.  

Nee, 50% 

Voor de toepassing van Rationale bij het 
schrijven van een essay moet het gebruik van 
Rationale sterker aanwezig zijn in de opdracht 
(hetzij in de randvoorwaarden, in de 
beoordelingscriteria of op een andere manier). 

Nee, In elke geval niet om een essay te schrijven. 
Misschien wel bij een trainimg om een conceptueel model 
te maken. 
 

Tabel 6. Toelichting op de vraag: zou je Rationale aanraden aan andere docenten? Kun je je antwoord toelichten? 
 

Kun je inschatten in welke 
mate de inzet van 
Rationale… 

…de studenten heeft 
ondersteund bij het beheersen 
van de lesstof? 

…de kwaliteit van de peer-
feedback heeft beïnvloed? 

…je interactie met de 
studenten heeft 
ondersteund? 

…de feedback die je hebt 
gegeven heeft beïnvloedt? 

 Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage 

Helemaal niet       1 17 

Nauwelijks   3 50 2 33 2 33 

Niet veel, niet weinig 3 50  1 17     

Vrij veel 3 50   4 67 2 33 

Heel veel   1 17   1 17 

Kan ik niet inschatten   1 17     

Total 6 100 6 100 6 100 6 100 

Tabel 5. Inschatting docenten: invloed op verschillende uitkomstmaten 
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3. Resultaten vragenlijst: Fundamenten 
 
Op 22 juni 2022 is een vragenlijst uitgezet onder alle studenten van het vak Fundamenten over het gebruik en 
de leeropbrengst van het programma ‘Rationale’.  
 

3.1. Vak: fundamenten 
 
Het vak Fundamenten wordt gegeven in periode vier van het eerste studiejaar. Studenten leren om belangrijke 
ontwikkelingen in de geografie en planologie te beschrijven, concepten en stromingen tegen elkaar af te 
zetten, en te beargumenteren hoe het toepassen van deze verschillende theoretische raamwerken richting 
geeft aan het vormgeven van geografisch en planologisch onderzoek. Uit twee van de drie leerdoelen is af te 
leiden dat argumenteren en het goed weer geven van concepten belangrijk zijn binnen het vak (Osiris, GEO2-
7008, geraadpleegd op 28 september 2022): 

- de belangrijkste concepten, theoretische stromingen en denkers tegen elkaar af te zetten en te 
plaatsen in de geschiedenis van de twee vakgebieden; 

- te beargumenteren hoe de toepassing van verschillende theoretische raamwerken richting geeft aan 
het vormgeven van geografisch en planologisch onderzoek. 

 
De studenten gebruiken Rationale voor het opbouwen van een betoog, waarbij ze de lezer proberen te 
overtuigen van een trend die ze opvalt als ze globaal naar een jaargang van een of twee tijdschriften kijken: 

Gebruik Rationale om een logisch betoog op te bouwen. Waar wil je de lezer van overtuigen? 
(Misschien: “Er is een verschil tussen X en Y”?) Wat zijn daarvoor je argumenten? Wat zijn 
tegenargumenten? (Misschien: “Maar dit en dat zijn toch niet veranderd?”). Werk dat uit, en voeg het 
schema toe als appendix aan je opdracht. 

 
Dit betoog wordt beoordeeld met een Rubric met vijf criteria, waarbij de opbouw van de argumentatie 
specifiek benoemd wordt, zie figuur 1. 
 
 
 
 

 
Figuur 1. Tijdschriftopdracht Rubric, criterium ‘opbouw argumentatie’. 
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3.2. Respons en samenvatting resultaten studentvragenlijst 
 
Er hebben slechts 10 studenten (van de 153, 7%) deelgenomen, ondanks meerdere verzoeken. Dit had 
waarschijnlijk te maken met de start van de vakantie. 
 
Van deze 10 studenten heeft de minderheid Rationale gebruikt om een betoog op te zetten (80% niet of 
nauwelijks, 20% vrij veel). Geen van hen vond dat het gebruik van Rationale bij heeft gedragen aan de kwaliteit 
van het betoog (zie tabel 7).  
 

 

Bij de cursus Fundamenten heb je Rationale 
gebruikt om je betoog op te bouwen. In welke 
mate heb je het argumentatieschema omgezet 
in de uiteindelijke tekst? 

In welke mate heeft het gebruik van Rationale 
bijgedragen aan de kwaliteit van je betoog?  

 Aantal Percentage Aantal Percentage 

Helemaal niet 6 60 6 60 

Nauwelijks 2 20 4 40 

Niet veel, niet weinig -  -  

Vrij veel 2 20 -  

Heel veel -  -  

Totaal 10 100 10 100 

Tabel 7. Gebruik van Rationale volgens de studenten (n=10) 
 
 
Vijf van de tien studenten hebben hun cijfer opgegeven. Dit zijn allen studenten die Rationale niet of 
nauwelijks hebben gebruikt. De cijfers die ze voor hun betoog hebben gekregen variëren van een 5,5 tot een 
7,5 (figuur 2). Het gemiddelde cijfer van deze vijf studenten is een 6,5 (SD=0.95), waar dat op de totale 
studentenpopulatie een 6,9 is.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2. Cijfers van het betoog, gelabeld met de mate waarin ze Rationale hebben gebruikt voor het schrijven.  
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Kijkend naar de open vragen (zie tabel 8), valt op dat een aantal dingen vaak genoemd worden. Studenten 
vinden het handig om een overzicht te kunnen creëren van de argumenten, maar door het lage gebruiksgemak 
van de tool geven ze er de voorkeur aan om dit met een ander programma te doen. Daarnaast zijn er 
studenten die het veel werk vinden en het nut niet inzien van het maken van een argumentatieschema voor 
een schrijfopdracht.  
 
 
 

Bij de cursus 
Fundamenten heb je 
Rationale gebruikt 
om je betoog op te 
bouwen. In welke 
mate heb je het 
argumentatieschema 
omgezet in de 
uiteindelijke tekst? 

Waarom heb je het argumentatieschema 
wel/niet omgezet? 

Positieve aspecten Negatieve aspecten 

Helemaal niet Ik ben op het laatste moment van 
onderwerp gewisseld. Hierdoor had ik 
geen tijd meer om een rationale te 
maken. 

De basis tools zijn 
simpel te 
gebruiken. Je kan 
makkelijk een 
overzichtelijk 
schema maken 

Eigenlijk niet zoveel. Maar naar mijn idee 
wordt rationale niet door elk vak goed 
meegenomen/ opgepakt. Bij globalisering 
en ontwikkeling kreeg je echt feedback van 
de docent, dat is fijn. Bij fundamenten was 
dit niet het geval. Dit zorgt ervoor dat ik in 
ieder geval minder moeite/ helemaal geen 
moeite stop in een rationale schema. 

Helemaal niet Het vormen van argumenten op zichzelf 
vereist geen schema, de stap voelde als 
overbodig. 

  

Helemaal niet Ik vond het niet praktisch en de opdracht 
was nog te vaag toen we opeens het 
schema in moesten leveren waardoor ik 
niet snapte waarvoor het schema moest 
dienen 

  

Helemaal niet Ik had uiteindelijk een ander onderwerp 
dan mn rationale schema 

Overzicht krijgen 
voor je begint met 
je tekst 

Vaak inlogproblemen 
Opdrachten te gefocust op een digitaal 
schema 
Niet erg gebruiksvriendelijk 

Helemaal niet Ik zag geen meerwaarde. 
  

Helemaal niet Het is redelijk onzinnig. 
  

Nauwelijks ik vind rationale niet een super fijn 
programma 

het overzicht dat je 
creëert voor je 
schrijft 

het kost voor mijn gevoel veel tijd, het 
heeft een saaie look en vaak haak ik alsnog 
af van wat ik in rationale heb geschreven. 
Of ik ben vergeten wat ik er precies mee 
bedoelde omdat ik een argument kort 
opschrijf, maar dan alsnog de 
onderbouwing nodig heb 

Vrij veel Het was handig een schema te hebben 
om een overzicht te hebben van wat ik in 
het betoog wilde schrijven 

overzicht niks 

Vrij veel Omdat alles wat ik daarin had staan wilde 
gebruiken. 

Je kan een 
overzichtelijk beeld 
creëren. 

Lastig programma om mee te werken, erg 
vaag. Kan dit ook op papier of in word 
doen. 

Tabel 8. Alle antwoorden op de open vragen (N=10). 
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4. Uitwerking interviews 

4.1. Belangrijkste punten uit de docent-interviews 

4.1.1. Argumentatieschema’s zien er hetzelfde uit 
 
Een belangrijke meerwaarde van het gebruik van Rationale ten opzichte van andere programma’s, is dat er een 
gelijkend product uitkomt, dat je goed kunt gebruiken voor peer feedback en om de verschillende 
argumentatieschema’s (gebaseerd op hetzelfde stuk) te analyseren: 

Het voordeel van rationale is dat het een bepaald stramien heeft dat vrij dwingend is, waar over is 
nagedacht […]. En nu iedereen in hetzelfde keurslijf gedwongen wordt maakt dat de communicatie in 
principe beter. 
 
En studenten zien dat niet als ze met hun eigen ding bezig zijn. […]  individueel kan het ook makkelijker 
zijn, maar als collectief, voor zo’n heel vak, met onderlinge feedback, dan maakt het dat makkelijker, 
want iedereen gaat zijn eigen logica bedenken als je schemaatjes maakt. Met pijltjes en kleurtjes en 
weet ik veel wat.  
 
Andere studenten kunnen zo feedback geven op een herkenbaar en overzichtelijk stukje werk. 

4.1.2. Onderbouwing van argumenten zit te weinig in Rationale 
 
Bij geografie is het van belang hoe een argument onderbouwd wordt. Dit zit niet voldoende in het programma. 
Dit zou misschien uitgebouwd kunnen worden binnen Rationale, maar zolang dat niet het geval is, is het van 
belang dat de docent het belang van sterke onderbouwing toelicht.  

Daardoor maak je het aan de ene kant inhoudelijker en aan de andere kant laat je meer zien hoe zo’n 
redenering werkt, de aspecten van zo’n redenering. Meteen ook: wat zijn de assumpties erachter - 
zowel geografisch inhoudelijk, als meer technisch, formele logica-achtige dingen.  

4.1.3. Effect van rationale op het eindproduct binnen de cursus 
 
De docent zag duidelijk de meerwaarde van het gebruik Rationale bij het vak Globalisering en Ontwikkeling bij 
de essays. 

Ik weet van de groep studenten die ik begeleid: sommigen hebben duidelijke schema’s en anderen 
hebben vage schema’s of die verdonkeremanen het een beetje en die doen het op het laatste moment. 
Je ziet een duidelijk verschil tussen degenen die die structuur gebruiken en de helderheid en de 
diepgang en onderbouwing van dat soort verhalen – in een essay- die dus wel goed rationale gebruikt 
hebben en de andere studenten, ze gebruiken het niet echt, dus dan wordt het meer chaos.  

 
Bij het vak Fundamenten was het effect minder duidelijk. 

De doorwerking van argumentenboom naar geschreven tekst is meestal zwakjes. Hoewel de structuur 
(onderverdeling in punten) vaak behouden blijft, vinden studenten het moeilijk ook de argumenten 
voor en tegen over te zetten. 

4.1.4. Schrijfvaardigheid binnen vak is duidelijk, maar de schrijf-argumentatielijn binnen de opleiding niet 
 

De docent verwoordt duidelijk hoe de vaardigheden die binnen het vak aan bod komen zich verhouden tot de 
complexere vaardigheid zoals in de scriptie gevraagd wordt. Wat niet duidelijk is, is welke (andere) 
vaardigheden studenten leren in de andere vakken, en hoe ze de geleerde vaardigheden meenemen tot aan de 
bachelorthesis. 

Dit is één vorm van schrijven, de meest simpele, meest basale vorm: iets onderbouwen. Terwijl als ze 
later onderzoeksverslagen, papers gaan schrijven, dan wordt het veel complexer. Dan is het ook een 
overzicht van literatuur wat erbij zit, je methodes die je gebruikt, hoe je dat rapporteert, en hoe je dan 
conclusies maakt en die dingen interpreteert. Maar daar houd ik me niet mee bezig. 
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Wat je aanleert en wat je verder gebruikt is natuurlijk altijd belangrijk in alle aspecten van de 
opleiding. Een hoop studenten hebben de neiging om in blokjes te denken. Dan heb je dat gehad, en 
dan begin je opnieuw: blanco. 

4.1.5. Peer feedback toevoegen 
 
Losse feedback op hun argumentatieschema naar tekst was gepland in januari, via peer feedback. Echter, door 
de lock-down is dit niet goed van de grond gekomen. Deze docent denkt dat dit volgend jaar opgepakt kan 
worden. 

Nog duidelijker structureren en onderling feedback geven, ook over de relatie tekst/structurering via 
rationale denk ik. 

  
 

4.2. Belangrijkste punten uit het student-interview 

4.2.1. Meerwaarde van Rationale duidelijk bij analyse van complexe vraagstukken 
 
Deze student bevestigt wat er uit de vragenlijst komt. Het maken van een argumentatieschema in Rationale 
wordt gewaardeerd bij het analyseren van een tekst of complex vraagstuk, maar wordt ervaren als ‘tijdrovend’, 
en zelfs demotiverend om met het schrijven van een tekst te beginnen. 

Hoe je zo’n groot maatschappelijk vraagstuk met verschillende actoren, dan is zo’n schema als 
rationale ideaal voor overzicht. Eerder om een goed gestructureerd beeld te krijgen van een bepaald 
probleem en wat de voor en tegens daarvan zijn, dan dat ik het zou gebruiken om een stuk tekst/een 
verslag mee te schrijven. 
 
Het is een beetje te gestructureerd, te beperkend, ik kan er niet zo wat bijschrijven. Het staat nu al op 
papier en het zit in mijn hoofd, dus dan kost het alleen maar weer meer tijd. 
 
Met rationale weet je precies wat er moet gebeuren, en als dat dan niet lukt dan is dat vervelend, dan 
zit je idee niet meer zo goed in je hoofd. Terwijl als je daar niet zoveel verwachtingen van hebt en je 
schrijft dan komt er meestal wel iets positiefs uit. Dat helpt mij om aan de slag te gaan. 

 

4.2.2. Het is onduidelijk waar de student naar toe moet werken 

Het is voor de student lastig in te schatten wat een ‘goede’ argumentatiestructuur is. De student weet ook niet 
wat er met ‘academische schrijfstijl’ wordt bedoeld, en denkt dat het verschil met name te vinden is in vorm en 
complexiteit van het woordgebruik. 

Je kunt wel inschatten: als je zo’n rubric krijgt omdat dan te vergelijken. Je kunt wel inschatten wat het 
ongeveer zou moeten zijn, maar wat is nou het niveau dat zij verwachten? Ik snap ook wel dat er een 
bepaalde argumentatiestructuur in moet zitten, maar er zitten heel veel gradaties in een goede 
argumentatiestructuur. Ik wil het goed doen, dus dan ben ik er lang mee bezig. Ik vraag me altijd af 
wanneer het goed genoeg is. Ik ga maar door tot ik denk dat het goed is maar eigenlijk heb ik geen 
idee. Bij globalisering kreeg ik een 7 terug, en dan denk ik: ‘dat zal dan wel ongeveer de bedoeling zijn 
geweest’. Het zou houvast geven als je weet welke richting het op moet gaan.  

 
In periode 2 kreeg je te horen: jullie leren in periode 2 academisch schrijven. [..] Sommigen kregen 
terug, je moet het aanpassen want het is niet academisch genoeg geschreven, maar niemand weet 
wat academisch schrijven nou is. […] We weten wel wat belangrijke dingen zijn: dat het wat netter 
moet en dat het net wat anders gaat, maar het blijft nog een beetje gokken en uitproberen. 
 
Woordgebruik. Veel gevarieerder. Sowieso wel complexere termen omdat dat vaak een stukje 
onderwerp is. Ook wel zinsopbouw. […] Het is complexer. Als ik aan academische schrijfstijl denk dan 
denk ik aan hoe het geformuleerd moet worden dan aan de inhoud. 
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4.2.3. Behoefte aan specifieke positieve feedback 
 
Uit de feedback die de student heeft ontvangen kan ze niet afleiden wat goed is gedaan en waarom. Het doel 
(zie hierboven) wordt niet verduidelijkt door de feedback. 

Die vergelijking van de twee tijdschriften, toen dacht ik nou ik hoop maar dat het goed is. Eigenlijk 
weet niemand zo goed wat daar de bedoeling was en toen kreeg ik een 9,5 terug. […]. En ik kreeg hele 
mooie feedback en daar was ik hartstikke blij mee, ik ben blij dat ik het goed doe, maar ik zou best wel 
een keer willen weten waarom dan. Er was wel zo’n schema ingevuld, met je hebt dit goed gedaan en 
dat goed gedaan, dat is puntje 5 en dat een puntje 5 maar dat zegt inhoudelijk helemaal niet zoveel.  

 
Tot nu toe is er een check-up moment geweest waarin het door een andere student wordt gecheckt of 
dat het nog door een docent wordt gecheckt. Ik heb daar nooit iets van teruggekregen, dus dan zou het 
waarschijnlijk wel goed zijn, maar ik weet nog steeds niet waarom. Dus dan is het voor hun van: je 
snapt hoe het werkt, het ziet er goed uit, terwijl ik denk: dat was eigenlijk een gokje.  
 
Misschien van: hier zie ik duidelijk een academische schrijfstijl terug. En als je dan ergens een paar 
zinnen markeert dan weet ik in ieder geval welk deel nou refereert aan die academische schrijfstijl in 
plaats van als het ergens in mijn tekst staat. 
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5. Conclusies en aanbevelingen  

5.1. Argumentatieschema’s zijn nuttig om artikelen te analyseren 
 
Zowel studenten als docenten zien de meerwaarde van het maken van argumentatieschema’s om artikelen te 
analyseren. Het helpt studenten om argumenten op een rij te zetten. Een voordeel van het gebruik van 
Rationale ten opzichte van een ander argumentatieprogramma, is dat er gelijkende producten uitkomen, wat 
goed te gebruiken is voor peer feedback en om de verschillende argumentatieschema’s te vergelijken. 
Docenten kunnen hier vervolgens een gesprek over aangaan, aannemelijk is dat de kwaliteit van de feedback 
hierdoor verbetert.  
 
Uit Lammers (2020) blijkt dat het leren analyseren van teksten met behulp van argumentatieschema’s een 
positief effect heeft op de schrijfvaardigheden voor soortgelijke teksten: “Het lezen van een specifiek genre 
versterkt het schrijven ervan en andersom” (p223). 
 
Rationale is een middel om argumentatieschema’s te visualiseren. Het visualiseren (ofwel schematisch, ofwel 
textueel) vindt de meerderheid van de studenten nuttig. Echter lijken studenten het voordeel van het gebruik 
van Rationale niet te zien en gebruiken zij hiervoor liever pen en papier of bekende programma’s als Word of 
Powerpoint. Hierbij gaan ze voorbij aan het punt dat de vergelijkbaarheid van de schema’s zoals Rationale die 
afdwingt een belangrijk voordeel is.  
 
Daarnaast zit de meerwaarde van Rationale bovenop programma’s als Word en Powerpoint in de functies 
waarbij het ‘jargon’ rondom argumenteren wordt aangeleerd. Dit is van belang, omdat een plafond bereikt 
wordt in het aanleren van kennis als de theorie onbekend is. In andere woorden, kennis van de theorie maakt 
dat je beter kunt zien wat er gebeurt. Bij kritisch denken en argumenteren gaat dit bijvoorbeeld over kennis 
van logica en de verschillende aspecten van een argument (zie Blair, 2021; Van Gelder, 2005).  
 

5.2. Studenten zijn gebaat bij het expliciet maken van de stap waarin een argumentatieschema 
naar een schrijfproduct wordt vertaald 

 
De meerwaarde van het maken van een argumentatieschema voor het schrijven van een essay is op dit 
moment beperkt. Studenten vinden het lastig de stap te maken van een schema naar een artikel, en ervaren 
het op dit moment als tijdrovend, niet nuttig. Het expliciet maken van deze stap tijdens de werkcolleges (wat 
afgelopen jaar is weggevallen door de lock-down) zal hier hopelijk verschil in brengen. 
 
Complicerende factor hierbij is dat zowel de docent als de studenten niet goed kunnen verwoorden waar ze 
naar toe werken. De docent weet goed wat hij verwacht van de opdracht binnen het vak, maar kan deze niet 
goed in de leerlijn academisch schrijven plaatsen. De student heeft moeite met het omschrijven van de doelen 
binnen de opdrachten van het vak, het is onduidelijk wat ‘goede argumentatie’ en ‘academisch schrijven’ is. Dit 
blijkt uit het interview, maar hier is in de vragenlijst niet specifiek naar gevraagd. Mocht dit voor meer 
studenten gelden, dan is het een belangrijke aanbeveling om deze te expliciteren. 
 
Het formuleren van duidelijke leerdoelen (eventueel met goede voorbeelden) geeft studenten antwoord op de 
vraag: “waar werk ik naar toe?”, en wordt door Hattie en Timperley (2007) de feed-up stap van effectieve 
feedback genoemd. Deze is zeer van belang, als studenten niet weten waar ze naar toe werken, kunnen ze niet 
inschatten hoe ze presteren, wat het moeilijk maakt hun eigen leerproces kunnen monitoren. Daarnaast is het 
voor docenten moeilijker om gerichte (positieve) feedback te geven, terwijl hier bij studenten behoefte aan is.  
 
Voor het formuleren van leerdoelen rondom academisch schrijven en argumenteren, zie bijvoorbeeld Van der 
Gaast (2019) en Van Lacum (2013). Door deze doelen te formuleren, wordt het voor docenten en studenten 
duidelijk welke vaardigheden ze waar leren, en hoe ze deze meenemen tot aan de bachelorthesis. Dit maakt 
het mogelijk om meer (progressie)gerichte feedback (Voerman et al., 2013) te geven, en studenten specifieke 
peer-feedback te laten geven.  Hierdoor weten studenten waar ze aan toe zijn, en kunnen ze meer 
eigenaarschap nemen over de voortgang van hun schrijfvaardigheden.  
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5.3. Aanbevelingen 
 
Het gebruiken van argumentatieschema’s bij het bespreken van literatuur en het in kaart brengen van grote 
maatschappelijke vraagstukken met verschillende actoren wordt gewaardeerd door studenten en docenten, en 
heeft positieve effecten op het leren argumenteren en op het leren schrijven.  

• Een aanbeveling is om argumentatieschema’s op deze manier in te blijven zetten. Het is belangrijk om 
hierbij voor studenten te blijven benoemen wat de meerwaarde van gelijkende argumentatie 
overzichten is bij de (peer)review en ze te laten zien hoe ze deze oefening kunnen vertalen naar het 
schrijven van teksten.  

 
Kennis over logica en de verschillende aspecten van een argument maakt dat studenten hier in meer detail 
naar kunnen kijken en zich hierin verder kunnen ontwikkelen.  

• Een aanbeveling is om dit jargon - en daarmee argumenteren en kritisch denken - over de schrijf-
/argumentatie-/communicatie-/presentatieleerlijn’ te laten ontwikkelen (eventueel met gebruik van 
Rationale), hier feedback op te geven en dit te toetsen.  

 
Het formuleren van duidelijke leerdoelen (eventueel met goede voorbeelden) geeft studenten antwoord op de 
vraag: “waar werk ik naar toe?”. Het formuleren van deze leerdoelen helpt studenten hun eigen leerproces te 
monitoren, en zal docenten helpen gerichte (positieve) feedback te geven.   

• Aangeraden wordt om te formuleren wat binnen de opleiding gezien wordt als een ‘academische 
schrijfstijl’ en ‘goede argumentatie’. Dit past goed bij de nieuw opgezette ‘schrijf-/argumentatie-
/communicatie-/presentatieleerlijn’. 

• Als deze leerdoelen bekend zijn, wordt aangeraden hier specifiek feedback op te geven, waarbij ook 
positieve en progressiegerichte feedback van belang is. Dit maakt het mogelijk dat studenten meer 
eigenaarschap kunnen nemen over de voortgang van hun schrijfvaardigheden. 

 
De ‘schrijf-/argumentatie-/communicatie-/presentatieleerlijn’ biedt een overzicht van de verschillende 
leeractiviteiten binnen de opleiding. Veel van deze opdrachten hebben de vorm van een essay, dat door de 
‘taligheid’ complex is. Andere leeractiviteiten zijn mogelijk, om de verschillende deelvaardigheden in isolatie te 
oefenen. 

• Aangeraden wordt om verschillende leeractiviteiten aan te bieden die studenten voorbereiden op de 
complexere schrijfopdrachten die gevraagd worden aan het eind van de bachelor. Het verplicht maken 
van het gebruik van Rationale bij de opdrachten benadrukt het belang van taal, schema’s en 
gestructureerd werken, en kan overwogen worden. 

 
In conclusie: door het uitlijnen van doelen, leeractiviteiten en formatieve en eventueel summatieve toetsing 
(constructive alignment, Biggs & Tang, 2011) rondom schrijfvaardigheden zullen deze meer nadruk krijgen 
binnen de opleiding, passend bij het belang dat de opleiding hecht aan kritisch denken, analyseren, duiden 
en oplossen van actuele vraagstukken.  
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