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Workshop:

“Beoordelen Ill-structered 

opdrachten”

Beoordelen

Peter van der Veen, Cees Douw

Hans Goudsmit en Inge Verlee

Wat gaan we doen?

• Inleiding 

• Ill-structered opdracht maken

• Beoordelen van deze opdracht
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Denkactiviteiten

Context

Activiteit

CONCEPT

herinneren

definiëren

verklaren

toelichten

onderbouwen

vergelijken

analyseren

aantonen

voorspellen

evalueren

creëren

Complexiteit 

denkactiviteiten
• herinneren

• definiëren

• verklaren

• toelichten

• onderbouwen

• vergelijken

• analyseren

• aantonen

• voorspellen

• evalueren

• creëren

“laag”

“hoog”

van kapstok

naar  de 
“echte” 
wereld
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Taxonomie van Bloom

Voorbeelden van

activiteiten
• definieer het begrip elasticiteit

• leg het verband uit tussen vraag, aanbod en prijs

• geef een verklaring voor de toegenomen winst

• reken uit

• ..

• analyseer de markt voor.....

• voorspel de uitkomst van 

• evalueer of men de juiste beslissing heeft genomen

• adviseer het “echte” bedrijf X (al dan niet) over

te schakelen op een kapitaalintensieve productiewijze

Toets

makkelijk na te 

kijken

moeilijk na te 

kijken

proces is erg 
belangrijk
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Artikel uit de krant

De opdracht

• Welke van de acht concepten (zie bijlage 1) van het 

vernieuwde examen economie passen bij het  artikel 

uit de volkskrant van 7 april jl ?

• Selecteer uit de herkende concepten er vier

• Beschrijf in een stuk van maximaal 250 woorden de 

vier concepten aan de hand van het artikel. 
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Let op:

• de inhoud van het artikel 

• benoem de aanknopingspunten met de reeds 

behandelde stof (kennis en begrip laten zien = 

memoriseren ). 

• de uitwerking van de in het artikel gevoerde 

economische redeneringen. Denk daar bij aan: juiste 

oorzaak – gevolg schema (begrijpen/toepassen)

• eigen mening/conclusie geven. Vergeet de 

toelichting niet. (toepassen/analyseren/creëren).

• Je kan daarbij gebruik maken van 3-W vragen (zie 

bijlage 2)

De opdracht toepassen

• Schrijf zelf een artikel van maximaal 150 woorden 

waarin de vier concepten uit de bovenstaande 

opdracht worden vertaald naar een “fictieve” situatie 

bij jouw in de buurt.

Het is niet de bedoeling dat er slechts een 

samenvatting van het artikel wordt gemaakt.
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Resultaat van Maikel

Resultaat van Maikel
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Resultaat van Emma

Resultaat van Emma
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Beoordeel in tweetallen

• Beoordeel het werk van Maikel

Beoordeling  

• Kennis en begrip (memoriseren)

– 4 concepten 2 punten

• Begrijpen / Toepassen

– 4 concepten 5 punten

• Toepassen /Analyseren 

– 4 concepten 3 punten

– eigen artikel 5 punten
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Vergelijken

• Vergelijk in groepjes van zes de 

beoordelingen

CONCLUSIE / DISCUSSIE
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Bedankt voor jullie 

aandacht

Peter van der Veen, Cees Douw

Hans Goudsmit en Inge Verlee


