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Aan de ouders 
Aan de leerlingen van het 4de, 5de en 6de jaar 
 
 
 
 
 
Voordrachtavond ouderraad STK 
 
 
 
 
Geachte ouders 
beste leerling 
 
Jaarlijks organiseert de ouderraad van het STK twee voordrachtavonden rond educatieve en 
maatschappelijk relevante thema’s. De eerste spreker treedt aan op dinsdag 25 oktober in de grote 
zaal van het STK om 20 uur. Het einde is voorzien om 22 uur. 
 
Thema van deze voordracht is Kritisch denken: valkuilen en uitdagingen door professor dr. Johan 
Braeckman. Meer informatie vindt u op de keerzijde van deze brief. 
 
Mede namens de ouderraad van het STK nodigen we u en de leerlingen van het 4de, 5de en 6de jaar 
van harte uit om mee te komen luisteren naar deze uiteenzetting in de grote zaal van het STK. 
 
Met vriendelijke groeten 
Namens de directie 
 
 
 
 
 
 
Gino Broeckhoven 
directeur 1ste graad 



Het belang van kritisch denken  

             voor jong en oud  

 
Kritisch denken: valkuilen en uitdagingen door professor dr. Johan Braeckman. 

Dinsdag 25 oktober in de grote zaal van het STK om 20u00  –  gratis toegang 

 

 

 

Beste ouders en leerkrachten, meisjes & jongens vanaf ± 15 jaar 

 

De ouderraad van het STK en de school nodigen u van harte uit op de eerste 

voordrachtavond van dit schooljaar.  

 

Wie? 

Johan Braeckman is professor wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Hij publiceerde 

verschillende boeken, ondermeer met professor emeritus Etienne Vermeersch. Hij bracht 

ook de hoorcolleges “Darwin en de evolutietheorie” en “Kritisch denken” uit (nrc  

academie). Door zijn bijzonder heldere, aangename en vlotte spreekstijl is hij ook 

regelmatig te gast in (kritische) radioprogramma’s. 

 

Voor wie? 

De voordracht richt zich naar ouders en naar leerlingen van het 4de, 5de en 6de jaar. 

 

Inhoud en waarom van deze voordracht 

In deze voordracht onderzoeken we waarom mensen zo kwetsbaar zijn voor mentale 

infectie door onwaarschijnlijke of ronduit absurde overtuigingen. Recent psychologisch 

onderzoek maakt duidelijk hoe snel het menselijk redeneren de mist ingaat, hoe 

makkelijk men foute verbanden legt, verkeerde statistische inschattingen maakt en te 

snel tot algemene conclusies komt. Verstandige mensen zijn tot op zekere hoogte beter 

gewapend tegen het besmettingsgevaar dat uitgaat van irrationele en 

pseudowetenschappelijke opvattingen. Maar daar staat tegenover dat ze ook beter in 

staat zijn om foute opvattingen op een slimme manier te verdedigen. Niemand is 

volstrekt immuun voor pseudowetenschap, bijgeloof en irrationeel denken. We bespreken 

hoe we de kwaliteit van ons denken kunnen verbeteren en illustreren dit aan de hand van 

verschillende voorbeelden uit diverse gebieden, zoals pseudowetenschappen, reclame, 

alternatieve geneeskunde, enzovoort. 

 

Na de lezing zal de gastspreker tijd maken om te antwoorden op eventuele vragen. 

Wij kijken alvast uit naar uw aanwezigheid op deze infoavond. 

 

Namens de ouderraad, 
Hilde, Conny, Heleen, Patrick, Anja, Christian, Tim, Patrick, Thomas, Rudy, Marc, Nancy en Mattie  

 

Namens de directie, 
Gino Broeckhoven  
 

  

 

 

NOOT:  einde voorzien omstreeks 22u15. Er zal een korte pauze zijn waarin u een frisdrank wordt aangeboden. 


