
 

 

 

 

Studievaardigheden 

 
 
 
 
 
 

 

 

Vragen stellen als je informatie krijgt  
 

  



Vragen stellen als je informatie krijgt  Pagina 2 van 6 

 

Vragen stellen als je informatie krijgt  
 

 

STAP 1: VOORBEREIDEN 

 

 

Onderwerp 

 

In deze les ga je verder oefenen met het luisteren en het stellen van vragen volgens 

het driestappenplan. In de vorige les heb je geleerd hoe je vragen moet stellen bij 

een tekst. Nu ga je leren hoe je moet luisteren als iemand jou iets wil uitleggen. Dat 

kan in de les zijn als de docent een stukje uit het theorieboek bespreekt, of op je 

stage als je praktijkbegeleider je wat uitlegt. Er is ook mondelinge uitleg als je naar 

een film op de video kijkt of als je naar een radioprogramma luistert. In zo’n geval kun 

je geen vragen stellen als je luistert. 

 

Als je actief luistert neem je meer informatie op. Ook al zeg je tijdens de uitleg vaak 

niets, toch moet je actief luisteren. Je stelt vragen aan jezelf. 

Als je beter luistert dan kun je ook de goede vragen stellen. Als je de goede vragen 

stelt, dan krijg je meestal antwoorden die je verder helpen. 

 

 

 

Doel 

 

Je gaat leren hoe je beter kunt luisteren naar een instructie van de docent door 

vragen te stellen in drie stappen: 

 

- Je leert welke vragen je moet stellen 

- Je oefent dit in de praktijk 

- Je weet van jezelf wat je kan en wat je nog wilt leren 

 

 

 

Luisteren naar informatie 

 

De eerste stap in elke les zijn de vragen: wat ga je leren en wat weet ik er al van af? 

Je stelt jezelf deze vragen om beter voorbereid te zijn op de leerstof die besproken 

gaat worden. Naarmate je beter weet wat er gaat komen en wat je wilt leren, luister je 

beter en stel je de juiste vragen. 
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STAP 2: UITVOEREN EN VERWERKEN 

 

Er is verschil tussen het luisteren naar een docent die een les uitlegt en het 

bestuderen van dezelfde les in een lesboek. 

 

 Een leestekst kun je meestal even wegleggen als je te moe bent om precies te 

lezen wat er staat. Iemand die jou iets uitlegt kun je moeilijk vragen om even te 

wachten tot het jou goed uitkomt om te luisteren. 

 

 Een leestekst kun je een paar keer langzaam doorlezen net zolang tot je het 

begrijpt. Bij het luisteren gaat dat niet. 

 

 Bij het luisteren naar de docent kun je vragen stellen als je het niet begrijpt. 

 

 

Lezen en luisteren is niet hetzelfde. Toch vragen ze allebei om een actieve houding. 

Je kunt bij het luisteren bijna dezelfde stappen zetten die je geleerd hebt bij het 

lezen. Globaal lezen, belangrijke woorden onderstrepen, precies lezen en 

controleren waren de belangrijkste stappen. 

 

Hoe gaat dat nu bij luisteren? 

 

Het luisteren kun je verbeteren door actief mee te denken met wat je hoort.  

Je stelt jezelf steeds vragen:  

 Waar gaat het over?  

 Begrijp ik het nog?  

 Wat vind ik ervan? 

 

Pas als je goed geluisterd hebt, vraag je aan de docent wat je niet begrepen hebt. Je 

zult zien dat je vaak zelf veel meer antwoorden weet dan je dacht! 

 

Het actief meeluisteren en het stellen van vragen doe je heel systematisch. Je zet 

heel bewust een zestal stappen. In het begin lijkt dat misschien wat gek en zal het je 

ook moeite kosten. Als je er aan gewend bent, dan zet je de stappen bijna 

automatisch. 
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Tips om vragen te stellen bij een mondelinge uitleg of bij een instructie. 

 

Als je een uitleg of een instructie krijgt, zet dan de volgende zes stappen om de 

informatie goed te onthouden: 

 

1. Luister goed naar het begin. Stel de volgende vragen aan jezelf: 

 

 waar gaat de uitleg over? 

 wat moet ik leren? 

 wat weet ik er al vanaf? 

 

2. Let goed op de grote lijn van het verhaal: 

 

 loopt het verhaal zoals ik dat had gedacht bij het begin? 

 kan ik het nog volgen? 

 

3. Stel vragen aan jezelf over de inhoud: 

 

 begrijp ik het? 

 wat is het belangrijkste van het verhaal? 

 

 

4. Controleer wat je van de uitleg begrepen hebt en stel vragen aan de docent. 

 

5. Vraag verder als je niet tevreden bent over het antwoord 

 

6. Bekijk of je alles weet wat je moet weten. 

 

  

Een instructie uitvoeren 

 

 

In de detailhandel is goed luisteren naar opdrachten erg belangrijk omdat je met 

mensen omgaat. In de techniek is goed luisteren erg belangrijk omdat je vaak met 

verschillende machines en gereedschappen werkt. Veel instructies worden 

mondeling gegeven. Dan moet je heel precies luisteren, anders doe je de verkeerde 

dingen. Dat gaan we oefenen. 
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De juiste vragen stellen 

Goed luisteren is belangrijk als je uitleg krijgt. Goede vragen stellen is ook heel 

belangrijk. Dat heb je al geoefend in de vierde en de vijfde stap. Omdat het stellen 

van vragen moeilijker is dan het lijkt, ga je dit nog eens oefenen. 

Het is goed om vragen te stellen als iets niet begrijpt. 

Maar niet altijd stel je de goede vragen en niet altijd krijg je het goede antwoord. 

 

 

Tips om vragen te stellen als je iets niet begrijpt 

 

 Stel geen vragen die je zelf kunt beantwoorden. Denk dus eerst na vóór je wat 

vraagt. 

 Maak duidelijk wat je met de vraag wilt: informatie vragen, je eigen mening geven 

of een gesprek beginnen? 

 Stel je vraag als vraag. Geef niet te snel een mening. 

 Bekijk of de vraag nog past in het gesprek. Soms gaat de vraag over als het 

gesprek verder gaat. 

 

 

 

Vragen stellen moet je durven 

 

Welke van de volgende uitspraken gelden voor jou? 

 

 ik stel geen vragen, want dan denken ze dat ik dom ben 

 als je een vraag stelt, gaat de les langzamer, dat is jammer 

 anderen worden vaak ongeduldig als je vragen stelt 

 ik kan vaak niet precies vertellen wat ik niet begrijp 

 het zijn toch altijd dezelfde cursisten die de vragen stellen; ik krijg geen kans om 

wat te zeggen 

 ik luister niet naar vragen van anderen; die brengen me maar in de war 

 soms krijg je een antwoord waar je helemaal niks aan hebt; daarom vraag ik maar 

niks 

 vragen worden vaak gesteld om gelijk te krijgen 
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STAP 3: TERUGKIJKEN EN BEOORDELEN 

 

Opdracht 6:  Een persoonlijke conclusie 

 

Schrijf hieronder op wat je wilt leren om beter te kunnen luisteren naar een uitleg of 

instructie 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 


