
Stappenplan voor het beantwoorden van examenvragen: 
 
 
Stap 1 Wat is de vraag? 
 

 Ga na welke vraag je moet beantwoorden. Wat wil de maker van de vraag precies van je 
weten? 

 Controleer of er een bron is. Is dit een tekst- of een beeldbron? Wie heeft de bron 
geschreven of gemaakt, en vanuit welk perspectief? 

 Check het werkwoord. Dit werkwoord geeft aan wat je moet doen. Leg uit, toon aan, 
ondersteun, beargumenteer, noem, licht toe, verklaar.  

 
 
Stap 2 Check de deelvragen 
 

 Hoeveel scorepunten kun je behalen? Ieder scorepunt is een deelvraag. Als je 4 punten 
kunt halen, moet je 4 dingen doen. 

 Formuleer de deelvraag per scorepunt. Wat moet je doen voor ieder punt? 
 
 
Stap 3 Beantwoord de deelvragen 
 

 Geef je antwoord per deelvraag.  
 
 
Stap 4 Formuleer volgens een vaste structuur je antwoord 
 

Je begint met het herhalen van de vraag in eigen woorden (als dit niet lukt, dan begrijp je 
de vraag niet goed genoeg). 
 
Je beantwoordt de deelvragen één voor één. Maak gebruik van opsommingstekens 
(bolletjes, streepjes, sterretjes) per scorepunt. Zo weet je zeker dat je geen punten mist. 
 
Sluit af met een conclusie (Dus: “…”). Zo check je voor jezelf of je de vraag wel echt 
beantwoord hebt. 

 
 
Stap 5 Laatste check 
 

 Geen scorepunten overgeslagen? Klinkt je antwoord logisch? Vaste structuur gevolgd? 
 
 
Nog een paar andere tips: 
 

 In de titel en toelichting van de bron staan vaak belangrijke aanwijzingen voor het antwoord. 
 Als je naar een bron moet verwijzen, doe je dat als volgt: “Uit de bron blijkt dat…”. 
 Ga na met wat voor soort bron je te maken hebt (primair, secundair, geschreven, ongeschreven, 

direct, indirect, overheid, privé). 
 Spotprenten zijn een vak apart. Daarvoor je krijg je een apart stappenplan. 
 Let op de volgende structuurbegrippen: 

o Verandering en continuïteit 
o Oorzaak en gevolg 
o Bruikbaarheid, betrouwbaarheid en representativiteit 
o Standplaats- en tijdgebondenheid 
o Kenmerkende aspecten. 


