
	  

	  
	  

1	  

 

 

 

Handleiding — Werkvormen 

Vragen stellen 

 

Inhoud 

1. Inleiding 

2. Vragen stellen 

3. Werkvormen 

3.1. Vragenvuurtje 

3.2. Geen Ja / Geen Nee 

3.3. Doorzagen 

3.4. De onbekende weg 

 

1. Inleiding 

Voor de dialoog is het belangrijk dat kinderen goede vragen kunnen stellen en dat ze hier creatief in worden. 

Vragen stellen en doorvragen zijn immers de motor van de dialoog. Tegelijkertijd heeft het stellen van vragen 

een veel bredere relevantie in het leerproces van kinderen. Door het stellen van goede vragen stimuleer je 

immers je eigen ontwikkeling: je benoemt wat je graag zou willen weten en geeft zo richting aan het leren. Dat 

kan gaan om vragen naar uitleg, maar ook om vragen naar verdieping van de leerstof. 

 

 

2. Vragen stellen 

 

Aan het stellen van een vraag gaat iets vooraf: Je snapt iets niet, je bent nieuwsgierig naar hoe iets zit, je 

verwondert je over iets. Het stimuleren van een dergelijke open houding helpt de kwaliteit van een gesprek te 

vergroten. Met de werkvormen die we hier aanbieden kunnen kinderen zich bewust worden van verschillende 

soorten vragen en wat deze opleveren in een gesprek. De belangrijkste soorten vragen zijn: open en gesloten 

vragen en informatieve en suggestieve vragen. 

 

Een open vraag nodigt uit om verder te denken over een onderwerp en stimuleert je om er over te vertellen 

wat je er over denkt of weet. Bijvoorbeeld: Kun je er meer over vertellen? Wat voor eigenschappen heeft het? Wat 

kun je er mee doen? Wat betekent dat? 

Een gesloten vraag is een vraag die je met ja of nee kunt beantwoorden. Is het groot? heb je het zelf 

meegemaakt? 
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Met een informatieve vraag bedoelen we een vraag waarin geen mening ligt verstopt, zoals bij suggestieve 

vragen het geval is. Een suggestieve vraag is: Een voorbeeld geven is zeker moeilijk? of Asielzoekers komen hier 

toch alleen maar voor het geld? Vertaal je deze voorbeelden naar open, informatieve, vragen dan worden ze: 

Kun je daar een voorbeeld van geven? Waarom denk je dat asielzoekers naar ons land komen? 

 

Vragen die een dialoog aan de gang houden zijn over het algemeen open en informatieve vragen. Je zou 

zeggen dat een goede vraag niet suggestief mag zijn, niet al een antwoord mag impliceren. Toch kan dit in 

een dialoog soms wel nuttig zijn om de ander bewust in een bepaalde richting te laten denken. Een 

voorwaarde is wel dat er ook goed geluisterd wordt. Wanneer je iemand vragenderwijs tot nadenken wilt 

stimuleren moet je wel aansluiten bij zijn/haar gedachtegang en je vragen daarop afstemmen. Gesloten 

vragen hoeven in een gesprek niet vermeden te worden. Soms kan een gesloten vraag wel nuttig zijn, om iets 

dat de ander zegt samen te vatten, te bevestigen of uit te sluiten bijvoorbeeld: Bedoel je .... dat? Begrijp ik goed 

dat ....... is wat je zegt? 

 

Voor de begeleider is het geven van positieve feedback belangrijk, m.a.w. het regelmatig benoemen en 

complimenteren van een goede vraag en bespreken waarom nou juist dat een goede vraag is. Ook kun je 

bijspringen door zo nu en dan een voorbeeld te geven. Kinderen raken zo al doende vertrouwd met 

verschillende manieren van vragen stellen. 

 

3. Werkvormen 

 

 

3.1 Vragenvuurtje 

 

Wat Om een vuurtje op te stoken moet je er hout op gooien, wanneer je een dialoog wilt opstoken kun 

je er vragen op gooien. In een korte tijd verzin je samen heel veel vragen. 

Waar Vanuit kring of tafelgroep met een centraal punt voor “het vuur” (bord of flap). 

Waarvoor Oefenen met het stellen van veel vragen bij een onderwerp. In te zetten als losse oefening, als 

warming-up of om vragen te verzinnen in de start-, verkennings- en verbredingsfase van de 

dialoog; 

Materiaal Post-its of kleine kaartjes met plakband of prit-stiften, stiften, flappen etc. 

 

Verloop 

1. Geef een onderwerp en schrijf dit op een flap. 

2. De leerlingen schrijven een vraag over het onderwerp op een post-it, plakken hem op de flap, lopen 

terug om meer hout te sprokkelen ofwel een nieuwe vraag op te schrijven, gaan die weer opplakken, 

etc... . Hang eventueel meerdere flappen op. 



	  

	  
3	  

3. Plak je vraag zo mogelijk bij vergelijkbare vragen van anderen; 

4. Benoem de vragenclusters kort, als de deelnemers hierdoor nog nieuwe vragen krijgen mogen ze die 

er evetueel bij plakken. Je kunt hier ook vragen rubriceren naar soort: open, gesloten, informatief of 

suggestief. 

5. Ga verder met het gesprek met een selectie uit de bedachte vragen. 

 

Variatie: 

• Zonder criteria voor de vragen: Elke vraag die je kunt bedenken is goed. 

• Met criteria voor de vragen: 

1. Alleen vragen die niet met ja of nee (alleen) te beantwoorden zijn; 

2. Alleen vragen die beginnen met: Wie, Wat, Wanneer, Waarom en Hoe. 

 

 

 

3.2 Geen Ja / Geen Nee   

 

Wat  Leerlingen stellen elkaar vragen die je met ja/nee kunt beantwoorden, daarna vragen die je juist 

niet met ja/ nee mag beantwoorden. 

Waar In de kring, aan tafelgroep, tweetallen. 

Waarvoor Ervaren van het verschil tussen open en gesloten vragen. 

Materiaal Paar papiertjes en pen, bord of flappen. 

 

Verloop 

 

Deel 1 

1. Een leerling schrijft een voorwerp uit de klas op een briefje dat apart wordt gelegd. 

2. De rest van de groep gaat nu raden wat het voorwerp is door te vragen naar eigenschappen van het 

ding. 

3. Ze mogen alleen vragen stellen die je kunt beantwoorden met ja en nee. Voor elke open vraag die toch 

gesteld wordt zet je een turfje op het bord. Lukt het helemaal zonder turfjes? 

4. De leerling mag alleen antwoorden met ja en nee. 

 

Voorbeelden van gesloten vragen: Is het rood? Is het dik? Is het een boek? 

 

Deel 2 

1. Een leerling schrijft een voorwerp uit de klas op een briefje dat apart wordt gelegd. 

2. De rest van de groep gaat nu raden wat het is door te vragen naar eigenschappen van het ding. 
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3. Ze mogen nu alleen vragen stellen die je niet kunt beantwoorden met ja of nee. Voor elke open vraag 

die toch gesteld wordt zet je een turfje op het bord. Lukt het helemaal zonder turfjes? 

4. De leerling mag nu gewoon antwoord geven op de vraag, maar geen ja of nee zeggen. Gebeurt dat 

toch, ook dan een turfje op het bord. Lukt het zonder? 

 

Voorbeelden van open vragen: Welke kleur heeft het? Wat kun je er mee doen? Waar kun je het voor gebruiken? 

 

Variatie: 

• Na een paar keer in de hele groep geoefend te hebben kun je dit door kleine groepjes of 

tweetallen laten spelen. 

• In plaats van een ding in de klas kan van alles als onderwerp dienen. 

 

Reflectie: 

Als beide vormen aan bod zijn geweest vraag dan eens aan de leerlingen om te benoemen wat de verschillen 

zijn tussen open en gesloten vragen: 

• Welke vragen zijn makkelijker te stellen/beantwoorden? 

• Welke vragen nodigen meer uit om te vertellen? 

• Met welke soort vragen kom je het meeste te weten? 

• Met welke soort vragen heb je meer kans dat iemand gaat nadenken over het antwoord? 

 

Eventueel de verschillen opschrijven op bord of flap. 

 

 

 

3.3 Doorzagen 

 

Wat Leerlingen werken in tweetallen en oefenen met doorvragen. 

Waar Tafelgroep (schoudermaatje), buren in de kring, plekje in de klas. Dit is best een moeilijke 

oefening, rustig kunnen werken is belangrijk. 

Waarvoor Om doorvragen te oefenen en geen genoegen te nemen met 1 antwoord. Deze vorm stimuleert 

de vragensteller om door te denken over nieuwe vragen. Een (bedoeld) effect kan zijn dat de 

ondervraagde zelf ook anders gaat denken over het onderwerp. 

Materiaal Geen. 

 

Verloop 

 

1. Verdeel rollen binnen elk tweetal: een zager en een zaagblok; 
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2. De leerling die doorgezaagd wordt mag een onderwerp kiezen. Het is bij voorkeur een onderwerp 

waarover hij of zij een duidelijke eigen mening heeft. Bijvoorbeeld: auto’s, want ik vind auto’s cool 

omdat je er lekker hard mee kunt rijden of school, want ik vind dat je vrijwillig zou moeten kunnen 

kiezen of je naar school gaat of niet. De leerling vertelt wat het onderwerp is en kort wat hij of zij erover 

denkt. 

3. De zager neemt even tijd om te bedenken op wat voor andere manieren je naar het onderwerp kunt 

kijken: Hard rijden is bijvoorbeeld ook gevaarlijk en de leerplicht is er om te zorgen dat iedereen naar 

school gaat en voldoende leert. 

4. De zager stelt vervolgens vragen om de ander over zijn mening te laten nadenken en probeert hierbij 

steeds door te vragen. 

5. De bevraagde leerling geeft antwoord. 

6. Na verloop van tijd of als de vragen op zijn, vertelt de leerling die doorgezaagd werd of hij nu anders is 

gaan denken over het onderwerp en hoe dan? 

 

Doorzaag voorbeeld 

 

Onderwerp:  Auto’s. 

Mening:  Ik vind auto’s leuk omdat ze lekker hard kunnen rijden… 

Aanpak doorzagen: De vragensteller bedenkt dat hard rijden ook gevaarlijk kan zijn. Met het doorvragen wil 

hij de ander daar over laten nadenken. 

 

Vraag:  hoe hard zou je dan willen rijden? 

Antw: zo hard als de auto maar kan. 

Vraag:  kun je overal zo hard rijden? 

Antw:  niet overal, wel op de snelweg. 

Vraag:  wat zijn de regels voor snelheid? 

Antw:  er is een maximum snelheid, maar daar trekt toch niemand zich iets van aan? 

Vraag:  wat kan er gebeuren als je te hard rijdt? 

Antw:  je kunt ongelukken krijgen, bedoel je dat? 

Vraag: wie krijgt er dan een ongeluk? 

Antw: de chauffeur. 

Vraag: wie nog meer? 

Antw: mensen die ook in de auto zitten, anderen waar je tegen aan botst. 

Vraag:  mag je jezelf laten verongelukken? 

Antw:  dat is je eigen risico, dat mag je zelf weten. 

Vraag:  mag je anderen laten verongelukken? 

Antw:  nee, dat mag natuurlijk niet….. 
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Begeleiding: 

Als het doorvragen erg moeilijk blijkt kun je ook met de hele groep oefenen of met drietallen werken. Er zijn 

dan twee doorzagers (met een trekzaag) die samen meer vragen kunnen bedenken. 

 

Reflectie 

• Lukt het om steeds nieuwe vragen te bedenken? 

• Gebeurt het ook daadwerkelijk dat de leerlingen die voor zaagblok spelen van mening 

veranderen? Hoe ervaren zij het spel van vraag en antwoorden? Ga je daardoor anders/meer over 

dingen nadenken. 

 

 

 

3.4 De onbekende weg 

 

Wat Leerlingen werken in tweetallen en zoeken de grenzen van wat ze weten. Kun je weten wat je niet 

weet? 

Waar Tafelgroep (schoudermatje), buren in de kring, plekje in de klas. Dit is best een moeilijke oefening, 

rustig kunnen werken is belangrijk. 

Waarvoor Om te oefenen kritische vragen te stellen en te ontdekken dat er van alles is dat je (nog) niet weet. 

Om te ervaren dat je iemand kunt laten nadenken door vragen te stellen. 

Materiaal Papier en stiften, schrijfblaadje en potlood/pen. 

 

 

Verloop 

 

1. Alle deelnemers krijgen een A4tje en stiften. Ze krijgen de opdracht een woordweb te maken over iets 

waar ze veel van af weten zoals een hobby, huisdier, sport of een onderwerp bij Wereldorientatie. 

2. De leerlingen werken nu in tweetallen, de een is de expert, de ander de interviewer. De interviewer 

krijgt het woordweb van de expert en begint het interview. Het woordweb dient hierbij als 

ondersteuning om vragen te stellen. 

3. Je vraagt naar de onbekende weg! De interviewer probeert de grens van de kennis van de expert op te 

zoeken door vragen te stellen. Je gaat door tot je merkt dat de ander het antwoord niet meer weet. 

Spreek af dat als je een antwoord niet (zeker) weet je mag zeggen: “Dat zoeken we op!” 

4. De vraag waarop je het antwoord niet wist schrijf je op. Je weet nu wat je niet weet! 

5. Opnieuw met omgewisselde rollen. 
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Begeleiding: 

Voor sommige kinderen kan het moeilijk zijn om te erkennen dat ze iets niet weten! Het is belangrijk een open 

en goede sfeer te scheppen en inzicht in het feit dat ieders kennis op de een of andere manier beperkt is. 

 

Reflectie 

1. Evalueer het proces met de leerlingen: Lukte het om vragen te bedenken? Lukte het om zulke vragen 

te stellen dat de ander moest zeggen: “Dat zoeken we op?” Hoe voelt het om dat te moeten zeggen? 

Kun je iets met de vraag waarop je antwoord niet meer wist? 

2. Het vragenstellen bij deze oefening is lastig want het is waarschijnlijk dat je als vragensteller niet 

zoveel weet over het onderwerp, in elk geval minder dan de expert. Tegelijk is juist dit Niet Weten een 

goed uitgangspunt om vragen te gaan stellen. Wat kan helpen is het samen met de groep bekijken 

welke soort vragen het meeste effect hebben. Dat zijn waarschijnlijk open en informatieve vragen. 

Vragen naar wie, wat, waar, waarom, hoe zit dat … Deze vragen nodigen uit om te vertellen en over de 

dingen die vertelt worden kun je weer door vragen. 

 


