
Leergang analytische vaardigheden
Sneller denken, kritisch luisteren en scherp doorvragen

Haal het beste uit jezelf met onze persoonlijke aanpak, heldere
modellen en door veel te oefenen!

DebatExpert



Duur sessie

Voertaal
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Samenvatting

Aantal sessies

Aantal deelnemers

Locatie fysieke sessies

Prijs per deelnemer (Excl BTW)

In overlegNederlands/Engels

4

3 uur

€1200

4 tot 7 (online) / 10 (fysiek)

(071) 207 0010
Info@debatexpert.nl

Devin van den Berg

Vragen over deze leergang?

Ik heb een vraag
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Waarom deze leergang?
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Door te werken aan je analytische vaardigheden leer je sneller en kritischer denken. Het

wordt makkelijker om je gedachten te structureren, je kunt sneller informatie opnemen,

je bent in staat helder te argumenteren en anderen kritisch te ondervragen.

Vaardigheden die cruciaal zijn voor iedere professional. Mensen die analytisch sterk

zijn, worden binnen teams vaak gewaardeerd vanwege hun vermogen om overzicht te

houden, prioriteiten te stellen en complexe informatie voor iedereen begrijpelijk te

maken. Het goede nieuws is dat analytische vaardigheden geen talent zijn, maar een

vaardigheid waar je aan kunt werken. Aan de hand van theorie en gerichte oefeningen

leer je bij deze leergang de verschillende facetten van analytische vaardigheden beter

begrijpen en toepassen. Tussen de verschillende sessies krijg je concrete oefeningen

mee die je tijdens je werk kunt doen om ook buiten de sessies om aan je analytische

vaardigheden te blijven werken.

Kritisch luisteren

Helder argumenteren

Scherpe vragen stellen, beantwoorden en doorvragen

Complexe vraagstukken systematisch analyseren

Hoofd- en bijzaken scheiden tijdens ingewikkelde discussies

Het belang van analytische vaardigheden

Leerdoelen
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Onze methode
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Een van de redenen waarom veel mensen het lastig vinden om zelfstandig aan

hun analytische vaardigheden te werken is omdat het niet één vaardigheid is.

Het is een overkoepelende term voor tientallen subvaardigheden. Denk aan

vaardigheden als hoofd- en bijzaken scheiden en het maken van een heldere

probleemanalyse, maar ook kritisch luisteren en scherp doorvragen. Om te

zorgen dat je niet verstrikt raakt in een wirwar van concepten, hebben wij het

RAS framework ontwikkeld. Ons framework helpt je om tijdens de leergang alle

subvaardigheden in perspectief te plaatsen. Dit zorgt er niet alleen voor dat je

meer leert tijdens de sessies, maar het helpt je ook om na de leergang jezelf te

blijven ontwikkelen.

Het RAS framework



Ter voorbereiding op sessie 3 vragen we je
om de afwegingen die je tijdens je werk
hebt moeten maken op te schrijven, zodat
we daar in sessie 3 op kunnen reflecteren.

Voorbereiding sessie 3

Inhoud van de sessies

De structuur van een argument

Argumenten onderbouwen

Kritisch luisteren

Na afloop van sessie 1 krijg je een aantal
argumentatie sheets mee. Deze helpen je
om tijdens je werk de geleerde lessen toe

te passen.

Sessie 1 Voorbereiding sessie 2

Sessie 3
Argumenten tegen elkaar afwegen

Heldere probleemanalyses maken

Complexe vraagstukken opdelen in
behapbare blokken

Hoofd- en bijzaken scheiden

Overzicht houden tijdens discussies

Knelpunten identificeren

Sessie 2

Kritisch doorvragen
Onuitgesproken aannames identificeren
Hoe help je anderen analytisch te denken?

Sessie 4
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Neem een casus mee waarop je de lessen
uit sessie 3 hebt toegepast.

Voorbereiding sessie 4

Ter afronding van de leergang maken we
een overzicht van de lessen die je hebt
geleerd. Ook identificeren we samen je
mogelijke valkuilen, zodat je weet waar je

aan kan blijven werken.

Afronding leergang
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Vragen of opmerkingen?
Onze Debatexperts staan voor je klaar

Ik heb een vraag

(071) 207 0010

Info@debatexpert.nl

Debatexpert.nl
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