
Examenvragen 
Argumentatieleer juni 2020-2021 

1. Leg volgende begrippen uit 

• Argumentum ad baculum 

• Argumentatie door dissociatie 

 

2. Bespreek het verband tussen ondersteunende argumentatie o.b.v. opeenvolgingsrelatie en soorten 

verklaringen. 

 

3. Bespreek de (on)geldigheid adhv een waarheidstafel: 

“Je hebt op de rode knop gedrukt want de deur gaat open en als je op de rode knop hebt gedrukt dan 

gaat de deur open. “ 

 

4. Bespreek de argumentatie o.b.v co-existentie in het volgende fragment: 

“Nederlands- en Franstaligen blijven uit elkaar groeien. Dat de bekende Vlaamse rechtsgeleerde, 

professor Chris van den Wijngaert, ontslag nam uit de commissie-Franchimont, mede omdat zij het 

arrogante optreden van het francofone collega’s niet langer verdroeg, is het zoveelste symptoom.” 

 

5. Bespreek aan de hand van Venn-diagrammen die (on)geldigheid van de volgende argumentatie 

“Er zijn geen Joodse Boeddhisten en sommige Amerikanen zijn Joods, dus niet alle Amerikanen zijn 

boeddhist.” 

 

6. Bespreek het argumentatieschema van het volgende argument (3 punten): 

“Mensen die werken aan KU Leuven mogen niet op buitenlandse dienstreizen van de rector. Professor 

Janssens van KU Leuven kan daarom wellicht haar congres in Litouwen niet bijwonen als de 

coronamaatregelen niet versoepelen.” 

 

7. Bespreek argumentatieschema van het volgende argument: 

“Wanneer er meer water in het bad gaat dan dat er kan uitstromen uit het doucheputje, blijft het 

waterpeil in het bad stijgen. Welnu, als er niet genoeg bomen geplant worden om CO2 op te slagen, 

gaat het de slechte kant uit met onze atmosfeer” 

 

8. Bespreek het argumentatieschema van het volgende argument: 

“Sherlock Holmes discusses the theft (diefstal) of a race horse from a country estate that is guarded by 

a fierce watch dog: He explains how the “dog that didn’t bark” helped him to solve the crime: I had 

grasped the significance of the silence of the dog, for one true inference invariably suggests others… A 

dog was kept in the stables, and yet, though someone had been in, and had fetched out a horse, he 

had not barked enough to arouse the two lads in the loft. Obviously the midnight visitor was someone 

whom the dog knew well. “ 

 

 


