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Ff voorstellen



Inchecken & 
afstemmen

Korte inventarisatie van jullie 
beginsituatie via

www.socrative.com-

-> student login

-> room: 753389

http://www.socrative.com-/


Vragen zijn de 
basis van W&T

• De wereld verkennen vanuit 
nieuwsgierigheid 

• Vragen geven richting 





Vage vragen??

Leerlingen komt met vragen als:

Uh iets met een dino-ei?

Hoeveel vogels wonen er in Nederland?

Waarom is een boom groen?

Kan een vulkaan groeien?

Wat is het oudste kledingstuk ter wereld?

Hoeveel bomen staan er in het oerwoud?



Kenmerken van een goede vraag?

RELEVANT ONDERZOEKBAAR

LEERPOTENTIE

?



Ingrediënten begeleiding: basisprincipes
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Ruimte bieden Focus kiezen Samenhang geven Collectief inspannen



Recept begeleiding: scenario

= rode draad in de fases



Begeleidingsvraagstuk: van vraag naar antwoord

VRAAG ANTWOORD



Onderliggend vraagstuk

Hoe kun je als leerkracht
• Vage vragen nader richten?
• Onderzoekbaar maken?
• Leeropbrengst versterken?
• Betrokkenheid van leerlingen 

hierin behouden?



Mogelijke oplossing
Vragenkompas => vraagvaardigheid

“Welke type vraag past het best bij wat ik wil weten?”

“Hoe kan ik nu het best gaan onderzoeken?”

“Wat ga ik leren van dit antwoord?”



Meerdere mogelijke toepassingen vragenkompas

Leraren verkennen 
mogelijke vragen
+ bedenken 
gerichte prikkels 

“Vrije” 
brainstorm
& ordenen

“Gerichte” 
brainstorm

Vage vragen 
nader richten

Vervolgvragen 
stellen



Verschillende typen leervragen

Type vraag werkwijze

Vergelijkvraag Het vergelijken van meerdere bronnen met elkaar om 
overeenkomsten of verschillen te vinden.

Meetvraag Een vraag waarbij het antwoord is te vinden in de werkelijkheid 
door iets te tellen of te meten. ‘Hoe ver …?’’  of ‘Hoe lang …?’

Observatievraag Een vraag waarbij het antwoord is te vinden in de werkelijkheid 
door met één of meerdere zintuigen waar te nemen en te 
beschrijven.

Meningvraag Een vraag waarbij het antwoord een mening is van één of 
meerdere personen, te onderzoeken bijvoorbeeld door een 
enquête te houden in je groep zoals ‘wat is de favoriete sport in 
onze groep?’



Hoe werkt dat?

formulering?

onderzoeksmethode?

Strand
beest

vraag-
variant D

vraag-
variant C

vraag-
variant A

vraag-
variant B

Vergelijkings
vragen

Menings
vragen

Verklarings
vragen

Waarnemings
vragen

formulering?

onderzoeksmethode?

formulering?

onderzoeksmethode?

formulering?

onderzoeksmethode?

Leeropbrengst?

Leeropbrengst?
Leeropbrengst?

Leeropbrengst?

Hoe zit dit nu in elkaar?
Welke materialen zijn gebruikt?

Wat zijn de verschillen tussen de strandbeesten?
Welke materialen heb je ook thuis?

Wanneer bewegen de strandbeesten?
Hoe zouden strandbeesten kunnen 
kwijt raken?

Welk strandbeest 
vind je het mooist?



Aan de slag met het vragenkompas



Thema kleding



Stap 1: individueel vragen bedenken

Noteer vragen op post-its
Per vraagtype minimaal 1 vraag



Stap 2: vragen uitwisselen

Plak de vragen één voor één bij vraagtypes
Bespreek: Wat valt je op?



Stap 3: doorvragen op elkaars vragen

Kies een vraag van een ander
Verzin een vervolgvraag
Doe dit bij elk vraagtype



Stap 4: uitwisselen en vergelijken

Bekijk de vervolgvragen op jouw vragen
Bespreek met elkaar: Wat valt op?



Reflectie

• Hoe is de 
formulering anders 
dan de initiële 
vraag?

• Welke 
onderzoeksmethode 
is nodig om de vraag 
te beantwoorden?

• Wat zou de vraag 
kunnen opleveren?



In de praktijk

• Samen thema voorbereiden
met expertmindmap

• Welke vraagtypen passen bij
dit thema?

• Welke prikkels geven we 
leerlingen?

• Voorbereiding geeft
denkruimte



Vage vraag ombuigen

Vragen die ik leerlingen stel:

• Waar ben je nieuwsgierig naar?

• Bij welke mindmaptak zou je 
een vraag willen?

• Wat voor type vraag heb je?

• Wat voor type vraag wil je?

• Is het een idee om …?



Er zijn nog veel meer typen vragen …

Vergelijk-

vragen

Mening-

vragen

Observatie-

vragen

Meet-

vragen

Tel-

vragen

Waardering
- vragen

Als..dan…

vragen
Ontwerp-

vragen

Ervarings-

vragen

Maak-
vragen

????

vragen

????

vragen



Transfer naar 
eigen praktijk?

• kansen?

• uitdagingen?

• vragen?



Meer weten?

Website: 

https://vraaggestuurdleren.aimsites.nl/fase1/

Email: 

harry.stokhof@han.nl

ilsewintermans@gmail.com

Researchgate

https://www.researchgate.net/profile/Harry-Stokhof

https://www.researchgate.net/profile/Ilse-Wintermans

https://vraaggestuurdleren.aimsites.nl/fase1/
mailto:harry.stokhof@han.nl
mailto:ilsewintermans@gmail.com
https://www.researchgate.net/profile/Harry-Stokhof
https://www.researchgate.net/profile/Ilse-Wintermans
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