
WAT?  WAAROM?  specifiek of algemeen? 

concreet of abstract? 

HOE?  HOE?  

Type vragen functie van deze vragen binnen je les  Soort vraag die je stelt  Voorbeeld 

Type 1. 

verhelderingsvragen      

  

 

Informatie 

- verkennen van een verhaal of andere bron 

- verheldering van feiten  

 

specifiek / concreet Wat zijn de feiten?  

Waar gaat het over? 

Wat hoor/zie/lees je?  

(‘begrijpend lezen’ vragen) 

 

- Waar is Ibrahiem boos over?   

- Hoe voelt de kapotte emmer zich?  

- Draag jij je hoofddoekje ook thuis? 

Type 2. ervaringsvragen 

 

 

 

Identificatie 

- ervaringen van kinderen inbrengen 

- identificatie met elkaar  

- identificatie met (personages in) het verhaal 

specifiek / concreet Heb jij* wel eens…? 

Ben jij wel eens bij een….geweest?  

Voel jij je ook wel eens…? 

 

*je/jou = jij persoonlijk 

- Ben jij wel eens verraden door een vriend?  

- Wanneer voel jij je heel erg in de put?  

- Heb jij wel eens een pasgeboren baby’tje gezien?  

Type 3. betekenisvragen Interpretatie 

- persoonlijke betekenis verkennen 

 

specifiek / abstract Wat betekent het voor jou*?  

Wat heeft het jou te zeggen?  

Hoe kijk jij er tegenaan? 

*je/jou = jij persoonlijk 

- Wat deed het met je om zo’n baby’tje vast te houden?   

- Wat raakte jou* in het verhaal?  

- Wat vind jij* van wat Savitri doet?  

*je/jou = jij persoonlijk 

Type 4. 

levensbeschouwelijke 

vragen 

Verbreding, verrijking, verdieping 

- spiegelen aan Verhaal 

- persoonlijke levensbeschouwelijke vragen 

verbinden aan Universele Levensbeschouwelijke 

Vragen.  

- overstijgen van je eigen perspectief 

algemeen/ abstract Hoe kun je…? Waarom…? Moet je** 

altijd…?  

Dit zijn (afgeleide) vragen van de negen 

levensVragen! 

 

**je = men 

- Is afscheid nemen altijd erg?  

- Wanneer noem je** iemand een echte vriend?  

- Wat is belangrijk om gelukkig te worden?  

- Wat kun je** doen als je alle hoop verloren hebt?  

 

**je = men 

Type 5. 

verwerkingsvragen 

Inspiratie & Irritatie 

- persoonlijke betekenis bijstellen 

- de balans opmaken 

(‘tweede ronde Type 3’)  

specifiek / abstract - Wat spreekt jou aan in …? 

- Hoe kijk jij nu aan tegen…?  

  

- Wat helpt jou* bij afscheid nemen? 

- Wat is voor jou* belangrijk om gelukkig te worden? 
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