
7.4.3 Diagrammentest opgaven 
 
Verbale syllogismen doen puur een beroep op je verbaal redeneervermogen en logisch inzicht: het gaat 
erom of je geldige conclusies kunt trekken uit willekeurig welke aannames. Dat puur verbale karakter 
maakt de test nogal eenzijdig en moeilijk voor mensen die misschien niet zo goed zijn in het logisch 
redeneren in Nederlandse taal. Om deze test een iets toegankelijker vorm te geven gebruikt men 
tegenwoordig ook vaak een diagrammentest. Een diagrammentest gaat uit van het gegeven dat we 
syllogismen kunnen weergeven door het tekenen van verzamelingen (zie 7.4.1). Daardoor wordt de test 
minder verbaal, maar het principe blijft hetzelfde. Alleen  moet je bij de diagrammentest zelf de relaties 
leggen tussen verschillende verzamelingen. Je krijgt als het ware de losse bouwstenen van een syllogisme 
aangereikt, en je moet nu zelf een kloppend syllogisme of model in elkaar zetten. Wat erg belangrijk is, dat 
je bij het leggen van relaties bij een diagrammentest moet uitgaan van wat er onder een geldige relatie 
verstaan wordt. In dit geval is dat de relatie: ‘is een soort van…’. Het gaat om de conceptuele 
overeenkomst. Zo is een naaldboom een soort boom, en een loofboom ook, maar een naaldboom is niet een 
‘soort’ bos, en een loofboom ook niet, dus deze drie laatste begrippen staan los van elkaar.  
Een voorbeeld: 
 
fietsen-scooters-racefietsen 
 
Racefietsen zijn een soort fietsen, en zijn een onderdeel van de verzameling fietsen. Scooters zijn geen 
fietsen of racefietsen en omgekeerd. Dat geeft het volgende plaatje of model: racefietsen vallen binnen 
fietsen, en scooters staan los van beide.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het verschil met verbale syllogismen is dat in een diagram een beroep gedaan wordt op je bestaande 
empirische en theoretische kennis, terwijl in een verbaal syllogisme je alleen de in de premissen gegeven 
kennis mag gebruiken. 
 
Nog een voorbeeld: wortels-tak-boom. De oplossing hiervan wordt nu vrij simpel, want hoewel takken en 
wortels wel onderdeel uitmaken van een fysieke boom zijn het niet een ‘soort’ bomen, dus staan ze in een 
model los van elkaar.  
 
 
 
 
 
 
Nog een: sieraden-broches-mooie dingen 
 
Dit is een lastige: Sommige sieraden  zijn mooie dingen en omgekeerd, en alle broches zijn sieraden en 
sommige broches zijn ook mooie dingen. De oplossing is dan: 
 
      
 
 
 
 
 
Je moet dus de instructie zeer goed lezen: wat is een geldige relatie en wat niet? Hieronder krijg je 12 
diagrammenopgaven, met 6 antwoordmogelijkheden per opgave.*  

	   	  


