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*Gestreefd is telkens een andere vraag uit de modules Forensisch Onderzoek en Kosmische Straling aan te duiden als 
voorbeeld.  
** Soms is het verschil tussen labels en criteria minimaal. Labels zijn eenvoudig geformuleerd: als “jargon”. De omschrijving van 
de criteria noodzaakt vaak meer woorden. 
^^ Het onderscheid tussen vraag 7 en 8 betreft een drukfout: 7 is de inleiding op 8. 
^^^ De nummering van de tabelonderdelen is “organisch”  ontstaan. Daardoor lijkt de volgorde niet altijd logisch. De invulkleuren 
brengen echter de vier aspecten van de aard van NLT overzichtelijk in beeld:.  

 Meerwaarden m.b.t contextgebruik: (1) (4) (5) 

 Meerwaarden m.b.t de 'aard van NLT': (3) (6) 

 Meerwaarden m.b.t de relatie met de monovakken: (9) (10) 

 Meerwaarden m.b.t practische vaardigheden: (2) (7) (8) (11) 

 

                      Meerwaarden voorbeeldvragen 

Labels 
 

Criteria** Foren 
sisch  

Kosmi 
Straling  
(V215) 

1. Probleem 
 
 
 
 
 

actueel, Zet  aan het 
denken,  
vraagt om een 
oplossing  
(Het betreft hier de 
etalering, de 
presentatie,  de 
buitenkant van het 
probleem: die moet 
verlokkend werken.)  

Bron (krant o.i.d.) bijgesloten   

concreet, Beschrijving / foto / afbeelding / 
grafiek 

6 E4 

interessant, - waarbij tools uit module nodig zullen 
zijn, relevant zijn,  
- er is daartoe voldoende diepgang. 
- triggert de nieuwsgierigheid. 

18 9 

reëel Komt voor(t) in (uit) de werkelijkheid, 
is authentiek 

16 8 

2.Practicum betreffend,  
Videometing   

Beschrijving / afbeelding van een practicum / opstelling. 
Meetwaarden / waarnemingen bijgesloten 
(Past meer in andere dan schriftelijke toetsen.) 

26  

3.Beroepsoriënterend, 
 voortgezette 
opleidingsgericht  
 

Settting: leerling wordt in de rol geplaatst van een beroep. 
Info beroep  bijgesloten  

35  

Setting: leerling wordt in een rol geplaatst van een student 
van een bepaalde opleiding. Info opleiding bijgesloten. 

4.Context-concept, 
 Recontextualiseren    
 
 

Setting: de leerling kan in een concrete, ter oplossing van het 
probleem door de leerling te analyseren (om in te zien welke 
tools bruikbaar zijn) situatie (bij recontextualiseren anders 
dan in module) bewijzen dat hij de tools uit de module kan 

toepassen om het probleem op te lossen. (Het betreft hier de 
“binnenkant” van het probleem: de oplosstrategie, door het 
opstellen van het antwoordmodel goed te verkennen.) 

8, 35 12 

5.Toepassingsgericht,  
minder puur theoretisch 
 

Tools uit de module moeten worden toegepast  in een 
toegespitste, enigszins “voorgekookte”, niet door de leerling 
nog uitgebreid te analyseren, setting. Vergelijk 4.^^^ 

33 11 

6.  Vakoverstijgend, 
interdisciplinair,  
 

Niet-vakgebonden tools  
of tools uit meerdere monovakken  
zijn nodig  

12  

integratie (van vakken), 
samenhang, thematisch 

... en dat in één kader. 

7.Ontwerpen  
 

De ontwerpcyclus betreffend / toepassen.  
(past meer in andere dan schriftelijke toetsen.) 

7, 8^^  

8  Theorie  / 
concept  / 
model 
ontwikkelen  
(context-
concept,  
anders dan 4:  
van (nieuwe) 
context, naar 
bijbehorend 
(nieuw) 
concept) 

(Grafisch) 
modellerend 

Een grafiek tekenen  /  computermodel  / rekenschema 
opstellen  
Een theorie /  model  / formule opstellen.  

34  

Natuurweten
schappelijke 
methode 
(wphet) 

Constatering waarneming klopt niet met theorie / verklaring 
zoeken /  toetsing bedenken  / theorie aanpassen.  

9. Verdieping  monovakken Monovak-achtige stof/vraag, moeilijker dan monovak. 
 

30 3 

10.Verbreding  monovakken Monovak-achtige stof/vraag,  zit niet in het monovak.  
 

18 E1,10 

11. Werken met excel, ppt  
 

Idem**   (past meer in andere dan schriftelijke toetsen.) 6d  


