
De Onderlegger 
(Aanpak open vragen met beeldende bronnen (Tekenen en Mode)) 

• Hoeveel punten krijg je 
voor de vraag?    

• Lees de vraag goed door.
• Wat voor een soort vraag 

is het (b.v. leg uit…of 
noem…)?

• Onderstreep/markeer 
belangrijke woorden.

• Herformuleer de vraag in 
je eigen woorden.

• Gaat het om één vraag of 
meerdere vragen?

• Welke stappen moet je 
zetten?

• Wordt er naar 
voorstelling of 
vormgeving 
(beeldaspecten)     

          gevraagd?
• Bekijk heel nauwkeurig de 

afbeelding en beschrijf voor 
je zelf  wat je ziet. Probeer 
nog geen conclusies te 
trekken. 

• Vat de vraag nog even 
voor jezelf samen.

• Waar gaat het over  en wat 
weet je daar al van? 

• Stroming/Stijl?
• Jaartal?
• Welke materialen en 

technieken zijn gebruikt?
• Wat zijn de belangrijkste 

beeldaspecten?
• Wat is de context/ 

achtergrond (b.v. 
maatschappelijke 
ontwikkelingen of 
uitvindingen)?

• Welke bronnen moet je gebruiken (tekst, foto, 
illustratie, figuur)?

• Bekijk de bron helemaal (titel, bijschrift, jaartal 
etc.). 

• Wat voor soort bron is het? 
➢ Beeldbron (schilderij, tekening, grafiek 

schets, cartoon, sculptuur, installatie, foto, 
film, etc.)

➢ Tekstbron (tekstblok, inleiding vraag, 
onderschrift, etc.)

➢ Welke informatie geeft de vraag?
• Welke informatie zie of lees je in de bron? 

Bij beeldbronnen:
• Kijk goed naar  de titel, onderschrift, symbolen, 

boodschap, beeldaspecten, personen. 
• Omcirkel de elementen die je kunnen helpen bij 

het beantwoorden van de vraag.
Tekstbronnen:
• Onderstreep in de bron, de uitspraken/ 

beweringen/meningen/beelden/argumenten, die 
je kunnen helpen bij de beantwoording van de 
vraag.

Combineer nu de bron met de vraag.

• Formuleer nu heel precies je 
antwoord en gebruik daarbij 
de volgende tips.

• Gebruik de 
vraagformulering in je 
antwoord.

• Beschrijf duidelijk 
waar je in de 
afbeelding het 
gevraagde ziet 
(bijvoorbeeld een bepaald 
kleurgebruik wat gevraagd 
wordt of een bepaalde 
toepassing van een 
beeldaspect.)

• Zorg dat je antwoord 
specifiek en duidelijk is.

• Zorg dat je antwoord geen 
vragen oproept.

• Verleng je antwoord met 
bijvoorbeeld; want, omdat of 
zodat (leg uit).

• Kijk of je al het 
gevraagde beantwoord 
hebt. 

• Heb je alle 
onderdelen van de 
vraag beantwoord? 
Vaak vraagt men 
twee of meer 
dingen in een 
vraag.

Vraag beantwoorden:
• Komen de 

onderstreepte/
gemarkeerde woorden 
uit de vraag terug?

• Bron gebruiken: 
Heb je elementen uit 
de bron in je antwoord 
opgenomen? En 
beschreven waar ze te 
zien zijn?

• Roept je antwoord 
geen vragen op?

Stap 3:
Lezen, kijken en gegevens verzamelen

 

Stap 2:
Bedenken wat je al weet

Stap 5:
Controleren

Stap 1:
Vraag grondig lezen

 

Stap 4:
Juist antwoorden


