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I. AANTEKENINGEN
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3.3. HET STELLEN VAN VRAGEN
A. ACHTERGROND
Het stellen van vragen is een wezenlijk onderdeel van de interactie tussen leerling en leerkracht,
of leerlingen onderling. Het stellen van de juiste vragen verhoogt de betrokkenheid van de
leerlingen aanzienlijk. Het prikkelt de leerling tot meedenken en voorkomt dat hij wegzakt in een
passieve leerhouding. Daarmee wordt de eﬀectiviteit van het leerproces sterk verhoogd.
Er bestaan veel soorten vragen. Iedere soort heeft zijn eigen kenmerken en zijn eigen voor- en
nadelen. We noemen:
• De gesloten vraag: een korte vraag waar alleen met ja of nee geantwoord kan worden.
• De gerichte vraag: een vraag naar feitelijke gegevens.
• De keuze vraag: de mogelijke antwoorden zijn in de vraag opgenomen.
• De suggestieve vraag: het antwoord wordt opgedrongen door een veronderstelling.
• De open vraag: vraag naar wat iemand vindt of weet; het antwoord is geheel open.
• De reﬂecterende vraag: hierin wordt gepeild of men het goed heeft begrepen.
• De retorische vraag: een bewering in vraagvorm; er wordt geen antwoord verwacht.
• De doorvraag: een vraag naar verduidelijking van iets dat de ander naar voren bracht.
• De terugvraag: het ophalen van voorkennis; het peilen van opbrengst of beginsituatie.

Evaluatie van de actiepunten van de vorige keer:

Nieuwe actiepunten:

Het is belangrijk dat de leerkracht weet welke vraag hij wanneer aan zijn leerlingen stelt. De
kwaliteit van de vraag gaat aan de kwaliteit van het antwoord vooraf. Het gaat daarbij dus niet
om een waardering van het type vraag. Zo is bijvoorbeeld de gesloten vraag in principe niet
minder krachtig dan de open vraag. Soms is een gesloten vraag zelfs noodzakelijk. Op de vraag
wat de hoofdstad is van Frankrijk, kan de leerling maar één antwoord geven. De leerkracht kan
het gegeven antwoord op zo’n gesloten vraag echter wel doorspelen naar andere leerlingen
om daarmee het kritisch denken te stimuleren, de betrokkenheid van de andere leerlingen te
verhogen en de betrokkenheid op elkaar (sociaal aspect) te vergroten. De interactieve leerkracht
maakt dus afwisselend gebruik van verschillende soorten vragen en doet een appel op de andere
leerlingen om actief mee te denken en te reageren. In zijn algemeenheid geldt, dat gezocht wordt
naar de hoogste mate van interactie en betrokkenheid. Afwisseling is daarbij belangrijk.
Wel moet de leerkracht ervoor zorgen dat er vaart in de les blijft zitten. Hij moet dus geen
stroperig proces op gang houden waarbij getrokken wordt aan de leerlingen, tot zij eindelijk het
antwoord geven dat de leerkracht zoekt. Het blijft een zaak van voortdurend afwegen en keuzes
maken in een levend proces.
Voor een nadere uitwerking van deze vraagvormen verwijzen we naar bijlage 1 bij hoofdstuk 3
van de map ‘Zwols Model’. Hier worden ook de voor- en nadelen van elk vraagtype benoemd. In
bijlage 2 vindt u daar verschillende tips en valkuilen bij het stellen van vragen:
•
•
•
•

Manieren waarop je kinderen tot spontane reﬂectie kan brengen;
Vragen waarmee je het kritisch denken kan stimuleren;
Tips in het kader van interactief lesgeven;
Goede vragen bij interactieve lessen.
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B. BEGINSITUATIE

E. INDICATOREN

(Wat is de huidige stand van zaken? Pluspunten en werkpunten.)

(waaruit blijkt dat we ons doel bereikt hebben?)
Vanuit de hiervoor beschreven theorie en het hierboven verwoorde doel operationaliseren wij tot
de volgende indicatoren:

C. KIJKWIJZER LEERLING ALS PROCESEIGENAAR
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D. DOEL VAN DEZE BOUWSTEEN
(Wat willen we bereiken?)

1. We willen als school gericht werken aan het stellen van juiste vragen in de groep.
2. Het stellen van vragen maakt wezenlijk en aantoonbaar onderdeel uit van de didactische
vaardigheden van de leerkrachten.
3. Alle teamleden kennen doel en achtergrond van het stellen van vragen.
4. Alle teamleden werken bewust en gericht aan het stellen van vragen.
5. Er is een kijkwijzer ‘Stellen van vragen’ die gebruikt wordt bij klassenbezoeken e.d.
6. Er is een visiedocument ‘Vragen stellen’.
7. Er is een document met concrete afspraken.
8.
9.

actiepunt

2

De school maakt een bewuste keuze waarom en op welke wijze zij
gebruik maken van vragen in hun lessen.
In elke groep wordt door de leerkracht bewust en gericht gebruik
gemaakt van het stellen van vragen.
Onze leerlingen worden geschoold op het antwoorden bij open
vragen.
Onze leerlingen worden geschoold om op basis van kritisch
luisteren de juiste vragen te stellen.
Er zijn binnen het team concrete afspraken gemaakt op welke
wijze gebruik wordt gemaakt van diverse typen vragen.
Bij de professionalisering op het thema ‘Vragen stellen’ wordt
gebruik gemaakt van SVIB of klassenconsultaties (maatjes/CoCo).
Het thema ‘Vragen stellen’ wordt regelmatig geëvalueerd tijdens
een teamvergadering.
Het thema ‘Vragen stellen’ wordt regelmatig betrokken bij
groepsbesprekingen en klassenbezoeken door de directie.
Er is op onze school een visiedocument ‘Het stellen van vragen’
vastgesteld.
Dit document heeft een bijlage waarin de schoolspeciﬁeke
afspraken zijn opgenomen.
Deze afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig
aangepast of aangevuld.

werkpunt

1

winstpunt

(voor nulmeting, klassenbezoek e.d.)

1.
2.
3.
4.

We hebben als school een helder beschreven visie op het stellen van vragen.
In deze visie is verwoord hoe we het stellen van vragen willen bevorderen.
Er is een kijkwijzer voor SVIB, voor klassenbezoeken en voor individueel gebruik.
Uit klassenbezoeken blijkt dat leerkrachten bewust werken aan het stellen van vragen in hun
groep.
5. Leerkrachten werken gericht aan het uitbreiden van hun vaardigheden op het gebied van de
bevordering van het stellen van de juiste vragen.
6.
7.

F. WERKAFSPRAKEN
1. Deze commissie schrijft een documentje ‘Vragen stellen’. (Hierbij kan gebruik gemaakt worden
van de bestaande documenten in de map en in deze bouwsteen.
2. Deze commissie schrijft voor de volgende vergadering een voorstel voor een ‘Kijkwijzer Vragen
stellen’. Hierbij kan mede geput worden uit de bijlage 3 : ‘Checklist ‘Activerend lesgeven’ uit
hoofdstuk 3 van de map ‘Zwols Model’.
3.
4.
5.

G. TIJDSPLANNING

H. EVALUATIE & BORGING
1. In week …. vullen alle teamleden opnieuw de kijkwijzer in en benoemen hun werkpunten. (Of:
middels klassenconsultaties worden de kijkwijzers ingevuld en ingezameld.)
2. De commissie zorgt voor tijdige verspreiding, inzameling en verwerking.
3. De commissie stelt op basis van de verwerking een korte notitie op met aanbevelingen. Hierbij
wordt de eerste meting meegenomen en de ontwikkeling beschreven.
4. Deze notitie wordt besproken tijdens de eerstvolgende teamvergadering. Hieruit kunnen
desgewenst beleidsvoornemens of scholingsafspraken geformuleerd worden.

