Open vraagvormen en voorbeeldvragen
(op basis van Haladyna, 2004, 2016)

Niveau
Kennen

Begrijpen

Categorie
Feiten en gebeurtenissen

Voorbeeldvraag
In welke landen is op 1-1-2002 de euro ingevoerd?

Opsommingen
Definities
Beschrijvingen
Feitelijke verbanden

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van de theorie van…..?
Wat verstaan we onder "werkloosheid"?
Wat is een tachograaf en hoe wordt het gebruikt?
Wie was …….en wat was zijn betekenis voor de Taalontwikkeling bij
kinderen?
Welke fout wordt er in onderstaande tekst gemaakt?
Welke factoren zijn van invloed op de economische positie van
Nederland?
Hoe kwam Hitler aan de macht?
Hoe planten spinnen zich voort?
Hoe zit de menselijke bloedsomloop in elkaar?
Wat gebeurt er met de werkloosheid als de inflatie stijgt?
Geef een voorbeeld van…………
Wat bedoelde Hamlet toen hij zei "To be or not to be, that is the
question?"
Geef in grote lijnen de verschillen weer tussen boven- en onderbouw?
Wat is het periodiek systeem der elementen?
Hoe zou een regeerakkoord tussen socialisten en liberalen eruit kunnen
zien?
Welke milieurisico's brengt een kerncentrale met zich mee?
Welke oorzaken kun je na het bestuderen van …….. aangeven voor het
ontstaan van dyslexie?
Onderbouw of weerleg de volgende stelling: de perceptie van de
kwaliteit van de gezondheidszorg door het publiek stemt niet overeen
met de objectieve kwaliteit.
Is milieuvervuiling primair een technisch, economisch of politiek
probleem?
Vergelijk deze cursus "Actief Leren" met het hoofdstuk
"Studiemethoden" in de gids "Studeren" van NRC Handelsblad.
Zou de oorspronkelijke evolutietheorie van Darwin naar hedendaagse
maatstaven stand houden?
Is het huidige economisch systeem in Nederland het definitieve systeem?
Wie is de beste parlementariër?
Wat zijn de zwakke punten van de troonrede van dit jaar?
Zou invoering van de doodstraf een goede zaak zijn?

Herkennen en aanwijzen
Selecteren en samenvatten
Een verklaring geven
In eigen woorden weergeven
Een tekening maken van
Gevolgen voorspellen
Voorbeelden geven
Uitleggen
Grote lijnen aangeven
Beschrijven
Verschillen en
overeenkomsten aangeven
In delen splitsen
Patronen beschrijven
Bewijzen voor conclusies
aangeven
Classificeren
Vergelijken
Concluderen
Beargumenteren
Waarde aangeven
Bekritiseren
Kiezen en de keuze
rechtvaardigen

Toepassen

Een plan ontwikkelen
Oplossingen voorstellen
Aantonen dat
Laten zien hoe
Kennis gebruiken in een
situatie

Hoe zou de regering van Nederland werkloosheid kunnen bestrijden?
Hoe kunnen we het taalprobleem oplossen?
Bewijs dat er niet een grootste priemgetal is.
Hoe kun je een computer inzetten bij het leren?
Hoe zou je eerste hulp verlenen aan dit slachtoffer bij
ademhalingsproblemen?

Concrete gevallen toetsen aan
abstracte definities
Een opgave oplossen of
berekening maken

Welke landen zijn volgens deze definitie socialistisch?

Onderzoeken
Besluiten
Ontwerpen

Wat is de snelheid waarmee een kogel van 1 kg de grond raakt als die op
aarde op 1 meter hoogte wordt losgelaten en je de luchtwrijving mag
verwaarlozen?
Heeft het regeringsbeleid in de periode 2002-2004 wezenlijk bijgedragen
aan het drastisch reduceren van de werkloosheid in die periode?
Hoeveel maanden celstraf zou je geven aan iemand die schuldig is aan
een verkeersongeval met dodelijke afloop?
Ontwerp de ideale lesomgeving

Scheppen
Samenstellen

Schrijf een essay dat je ontwikkeling weergeeft
Schrijf een regeerakkoord op basis van je eigen politieke overtuigingen,
als je 50/50 moet samenwerken met een andere politieke partij.

Schrijven

Schrijf een artikel voor een zaterdagkrant over jouw oplossing voor het
fileprobleem.
Ontwikkel een computersimulatie waarmee je de oplossing van een
derdegraads vergelijking kunt benaderen.
Wat zou er gebeuren als het gebruik van softdrugs zou worden
verboden?
Wat zijn de potentiële economische gevolgen van de uitbraak van een
ernstige ziekte in de veehouderij

Ontwikkelen
Voorspellen en extrapoleren
Combineer kennis op
verschillende terreinen
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