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BIJLAGE 1

SOORTEN VRAGEN(NAAR RIJKERS)
Soort vraag
1
Gesloten
vraag

Voorbeelden
Heb je nog
vragen?
Ben je tevreden?
Is het duidelijk?
Is het begrepen?

Kenmerken
Korte vragen
waarop alleen
ja of nee als
antwoord
mogelijk is

Voordelen
Kort
Weinig tijdrovend

2
Gerichte
vraag

Hoe laat begon je
aan de les?
Wat is de
uitkomst?
Hoeveel is dat?
Hoe lang werk je
hier al?
Is het wit of
zwart?
Is het a, b of c?
Ben je het er mee
eens?

Vraag naar
feitelijke
gegevens

Duidelijk
Kort
Feitelijk

Vraag waarin
mogelijke antwoorden al zijn
opgenomen

Duidelijk
Kort
Antwoorden
‘optelbaar’

3
Keuze vraag

4
Suggestieve
vraag

5
Open vraag

Je zult wel
denken dat…
Je bent toch wel
met me eens dat
….

Vraag waarin
het antwoord
wordt opgedrongen
vanuit
een veronderstelling
Wat doe je in dat Vraag naar wat
geval?
iemand ergens
Hoe is de sfeer in van weet of
de klas?
vindt, waarbij
Waarom zijn er
het antwoord
zoveel
geheel open is.
doublures?
Wat vind jij
ervan?

Nadelen
Geeft soms
verkeerde informatie
Gesprek stokt
Geen basis
voor beslissing
Kort antwoord
Niet
stimulerend
Geen aanknopingspunt

Laat weinig
keus
Erg sturend
Geen aanknopingspunten
Kort antwoord
Niet
stimulerend
Geschikt om te Erg sturend
beïnvloeden of Wekt verzet op
manipuleren
Geeft foutief
beeld

Erg
stimulerend
Geeft veel
ruimte
Levert veel
informatie op
Veel
aanknopingspunten
Zet aan het
denken

Lange
antwoorden
Subjectieve
info
Gevaar
afdwalen
Kan teveel
ruimte geven

8

www.zwolsmodel.nl

6
Reﬂecterende vraag

7
Retorische
vraag

8
Doorvraag

9
Terugvraag

Je bent er niet
gerust op?
Je vindt dat het
zo goed gaat?
Je bent het daar
niet mee eens?

Vraag waarin
een indruk
wordt samengevat om te
toetsen of men
het goed heeft
begrepen
Zijn we niet
Een bewering
allemaal trots op in vraagvorm,
onze school?
waarbij geen
Moeten we niet
antwoord
vaststellen dat….. wordt verwacht
Geef eens een
Vragen naar
voorbeeld?
verduidelijking
Wat bedoel je
van iets dat
daar precies
de ander naar
mee?
voren bracht
Kun je dat
uitleggen?
Kun je daar meer
over zeggen?
Wat heb ik
Ophalen
gisteren verteld? voorkennis
Hoe kwam dat
Peilen opook al weer?
brengst en/of
beginsituatie

Stimulerend
Belonend
Confronterend
Geeft
aanknopingspunten

Kan
afschrikken
Kans dat alles
nog eens
herhaald wordt

Kan
motiverend
werken

Kan verzet
oproepen
Levert geen
informatie op

Erg
stimulerend
Geeft ruimte
Levert
verduidelijking
op
Concretiseert

Kost tijd
Subjectieve
info
Gevaar
afdwalen
Kans dat zo
maar wat verzonnen wordt

Geeft veel info Kost soms veel
over proces/
tijd
product
Niet altijd
zinvol
Andere lln.
dwalen af

