EXAMENTRAINING KG: ZELF TOETSVRAGEN MAKEN (VWO)
Hoe begin je met het maken van een toets ?



Wanneer je een toets maakt, moet je altijd de eindtermen als uitgangspunt nemen. Voor
kunstgeschiedenis vwo kun je deze vinden via www.examenblad.nl het thema in 2011 is Wat van ver
komt.
Wat moet je kennen en kunnen (kennis, inzichten, vaardigheden)?

Hoe bepaal je wat je kunt vragen, welke vragen je kunt stellen ?


Nadat je voor jezelf goed gekeken hebt, welke stof/eindtermen je moet kennen, kun je vragen
bedenken.



Noteer nu eens welke kennis over het onderwerp, welke begrippen en welke vaardigheden je voor het
examen zou moeten beheersen. Welke verbanden zou je moeten kunnen leggen tussen de
onderdelen uit de stof ?

Hoe kun je jezelf voorbereiden op het maken van een examen ?


Bekijk eens hoe een examen (www.havovwo.nl) eruit ziet dat betrekking heeft op het onderwerp dat
je zelf onderzocht hebt.



Analyseer daarbij voor jezelf op welke manier een vragenblok (meestal met een reeks van ca. 8 of 9
vragen) opgebouwd is. Dus: hoe is de grote lijn van het blok opgebouwd ?

Hoe kun je goede vragen maken ?


Analyseer eveneens welke soort vragen er gesteld worden
A: gericht op kennisreproductie (onthouden van feiten/kenmerken)
B: gericht op het kunnen toepassen van begrippen (kunnen toepassen, begrijpen)
C: gericht op inzicht in de leerstof (inzicht in samenhang, verbanden kunnen leggen)
D: gericht op het kunnen leggen van verbanden (verdiepend inzicht – kennis
wendbaar kunnen toepassen)

Waar moet je verder op letten?
 Dat je interessante afbeeldingen of tekstbronnen bijvoegt. Probeer goed te kijken wat je op de
afbeeldingen of in de fragmenten ziet. Schrijf dat goed op. Daarmee kun je vaak goede kunst analyse
vragen maken.
Hoe kun je een antwoordmodel bij de vraag maken ?





Door eerst de inhoud samen te vatten waarover je een vraag maakt, kun je al meteen de inhoud van
het antwoordmodel in grote lijnen aangeven.
Dan moet je proberen alle mogelijke goede antwoorden te bedenken op de vraag.
Let op dat je heel nauwkeurig je antwoorden formuleert in volzinnen.
Check altijd even met twee verschillende bronnen/naslagwerken of je antwoord ook echt klopt.
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