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Examenvoorbereiding
les 2:
het lezen van examenvragen en ‐bronnen

Vandaag
• Leerdoelen les 2 examenvoorbereiding
• Het lezen en gebruiken van de titel, inleiding
en stam van de vraag
• Uitleg herkennen denkvaardigheden en
docentvoorbeelden doornemen
• Opdracht achterhalen denkvaardigheden
examenopgave
• Afsluiten op succescriteria

Opdracht: het belang van de tekst
stap 1,2,4 &5 (30 minuten)

Leerdoelen les 2
• Vorige keer: eigen aanpak geanalyseerd door een
examenopgave te maken, stappenplan met eigen aanpak
vergeleken.
• Examenkandidaten kunnen de titel, inleiding en stam van
de vraag en de bron aanwenden voor de beantwoording
van de vraag
• Examenkandidaten kunnen de denkvaardigheden
(verklaren, vergelijken en beredeneren) in de
examenvragen herkennen
• Examenkandidaten weten hoe ze op een juiste manier
gebruik maken van titel, inleiding, stam vraag en bronnen
aan de hand van stap 1 t/m 5 van het stappenplan.

Geeft richting binnen het subdomein

Link tussen opgave en tekst

(Eventueel: stam) stuurt vraag, bruikbaar bij antwoord

Strekking van de tekst

•
o
o
o

Om te beginnen, puzzel van de 10 onderdelen 3 setjes bij elkaar:
Titel opgave, titel tekst, de tekst
Titel opgave, de tekst, inleiding opgave
Titel opgave, titel tekst, de tekst, inleiding opgave

• Je hebt nu drie titels van examenopgaven. Geef van elke titel aan bij welk
domein deze titel hoort. Koppel 3 relevante begrippen uit dit domein aan
de titel.
• Je hebt nu drie teksten gekoppeld aan de juiste titels van examenopgaven.
• Bij twee van de drie setjes heb je een titel van de tekst toegevoegd.
Ontwikkel voor het derde setje een passende titel.
• Bij twee van de drie setjes heb je een inleiding van de opgave gekoppeld.
Schrijf voor het derde setje een korte inleiding van een mogelijke opgave.
• Ontwikkel voor een setje naar keuze een vraag die past bij het setje

Leeractiviteiten: de taxonomie van Bloom
Niveau

Doel

Voorbeeld leeractiviteiten

Kennis

Reproductie van kennis

Reproduceren, benoemen,
definiëren

Integratie

Kennis aanwenden (vaak
in een bekende context)

Aangeven, formuleren,
benoemen

Toepassing

Kennis toepassen (vaak in
een nieuwe context)

Uitleggen, beschrijven,
berekenen, voorspellen

Analyse

Kennis gebruiken om
context te analyseren

Afwegen, concluderen,
vergelijken, beoordelen,

Synthese

Kennis gebruiken om
context (anders) te
vormen

Samenvatten, ordenen,
herformuleren,
beredeneren

Evaluatie

Kennis gebruiken voor
meta‐activiteiten context
(boven de stof)

Beargumenteren,
evalueren, ontwerpen,
toetsen, bekritiseren
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Voorbeelden

Voorbeelden

Linkse en rechtse politici hebben globaal gesproken verschillende
opvattingen over de vraag wat de beste aanpak is van criminaliteit.
Dat heeft te maken met verschillende opvattingen over oorzaak.
Past het dreigen met zeer zware straffen meer bij een links of bij
een rechts georiënteerde aanpak van criminaliteit? Leg je antwoord
uit en verwerk daarin de opvattingen van links en rechts over de
oorzaken van criminaliteit.
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Secretaris Ban‐Ki‐Moon van de Verenigde Naties spreekt regelmatig
zijn steun uit voor het homohuwelijk. Beredeneer kort tot welke
doelstelling van de Verenigde Naties het steunen van het
homohuwelijk behoort.
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Kranten ondervinden concurrentie van de publieke omroep.
Beargumenteer aan de hand van het verschil tussen beide soorten
kranten waarom de plannen voor de nieuwe publieke omroep
gunstig zijn voor de concurrentiepositie van de massakranten en
minder gunstig voor kwaliteitskranten.
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Opdracht herkennen denkvaardigheden
(stap 3, op weg naar stap 6)
Stap 3. Examenopgave
a. Wat voor soort examenopgave is het, welke
denkvaardigheden worden er van jou gevraagd
(verklaren, vergelijken en/of beredeneren) ?
b.Is het een gelaagde vraag? Moet je meerdere dingen
doen? Zo ja, welke?
c. Optioneel bij een vraag waarvan je niet direct begrijpt
wat je moet doen: onderstreep de onderdelen van de
vraag die aangeven wat je moet doen.
d.Wissel uit met je buurvrouw of ‐man

Succescriteria: check
 Ik kan de titel, inleiding en stam van de vraag en
de bron aanwenden voor de beantwoording van
de vraag.
Ik kan de denkvaardigheden (verklaren,
vergelijken en beredeneren) in de examenvragen
herkennen.
Ik weet hoe ik op een juiste manier gebruik maak
van titel, inleiding, stam vraag en bronnen aan de
hand van stap 1 t/m 5 van het stappenplan.
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