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Dit is een extra les in het kader van het  
WK-voetbal 2014.

Tijdsduur
40 minuten

Doel
De kinderen leren open en gesloten vragen 
herkennen en formuleren.

Materiaal
Werkblad ‘WK-vragen stellen!’.

Werkwijze
Introductie
Introduceer de les door de klas snelle vragen te 
stellen:
- Hou jij van voetbal?
- Ga je naar het WK kijken?
- Heb jij het voetbalschema van het WK al?

Zeg dat de kinderen daar korte ‘ja’ en ‘nee’ 
antwoorden op hadden kunnen geven. Stel 
daarna de volgende vragen:
- Wie vind jij de beste voetballer?
- Wie hoop je dat het WK zal winnen?
- Welke wedstrijden ga je zeker kijken?

De antwoorden op deze vragen zijn vaak langer. 
Je kunt er geen ‘ja’ of ‘nee’ op antwoorden. 
Vertel dat de kinderen vandaag gaan leren wat 
open en gesloten vragen zijn.

Instructie
Herhaal even kort wat een vraagzin is. 
Het is een zin die met een vraagwoord of 
een werkwoord begint en eindigt met een 
vraagteken. Vraag daarna wat de kinderen 
weten over open en gesloten vragen.

Neem hierna ‘Dit moet je weten’ van het 
werkblad met de kinderen door en bespreek 
de voorbeelden. Maak met verschillende 
vraagwoorden (wie, wat, waar, wanneer, welke, 

hoe en waarom) zinnen over het WK en schrijf 
die op het bord. Zie de voorbeelden hieronder.

Gesloten vragen
-  Speelt Arjen Robben bij Real Madrid?  

(nee, Bayern München)
-  Hebben de Nederlandse spelers tijdens het WK 

oranje shirts aan? (ja)
-  Is de eerste wedstrijd van Nederland tegen 

Spanje? (ja)

Open vragen
-  In welk land wordt het WK dit jaar gehouden? 

(Brazilië)
-  Wat vind jij van de Nederlandse trainer Louis 

van Gaal? (Eigen antwoord)
-  Welke twee spelers zou jij als trainer sowieso 

meenemen naar het WK? (Eigen antwoord)

Vertel dat het bij een interview niet handig is 
om alleen gesloten vragen te stellen. Je krijgt 
dan veel te korte antwoorden. Mensen willen 
vaak wat meer horen dan ‘ja’ of ‘nee’. Oefen de 
vragen die op het bord staan met de kinderen.

Vorm twee groepen en laat een kind uit een 
groep telkens een open of een gesloten vraag 
over het WK of voetballen stellen aan een kind 
uit de andere groep.

Oefenen
De kinderen maken item 2 en 3 van ‘Eerst 
proberen’. Bij het eerste item kunnen ze zien 
wat de bedoeling is.

Kijk de items samen na. Laat steeds een kind 
zijn of haar open vragen oplezen en bekijk dan 
aan de hand van de kenmerken in ‘Dit moet je 
weten’ of het inderdaad een open vraag is.

Hierna gaan de kinderen verder met opdracht 
1 t/m 4. Help de kinderen die het nog lastig 
vinden met opdracht 1.

WK-vragen stellen!
Taal verkennen
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Reflectie
Bespreek de uitstapkaart. Hebben de kinderen 
in de gaten wat voor vragen er in de reflectie 
staan? (allemaal open vragen)
Vraag: Wanneer denk je dat het handig is om te 
weten of je met een open of gesloten vraag te 
maken hebt? (Bij een interview, als je veel over 
iemand te weten wilt komen, als je juist alleen 
korte antwoorden wilt krijgen…)

Antwoorden
Eerst proberen
2  Wie is jouw lievelingsspeler tijdens het WK?
3  Wanneer begint het WK?

2
2   Wordt het WK in 2014 in Brazilië (of ander 

land) gehouden?
3  Wat is de hoofdstad van Brazilië?
4  Wat is de bekendste voetballer van Brazilië?
5   Zal Brazilië dit jaar rode (of andere kleur) 

voetbalschoenen dragen?
6   Wat is het bekendste muziekinstrument van 

Brazilië?
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taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert wat gesloten vragen en wat open 
vragen zijn.

Dit moet je weten
Gesloten vragen beginnen met een 
werkwoord. Je kunt ze met ja of nee 
beantwoorden.
Open vragen beginnen met een 
vraagwoord. Je kunt er meestal een 
langer antwoord op geven.

Eerst proberen
Maak van een gesloten vraag een open vraag.
Vraagwoorden zijn: wie, wat, waar, wanneer, 
welke, hoe en waarom.

1   Weet jij al welke voetbalwedstrijden je 
tijdens het WK gaat kijken?

  Doe het zo: Welke voetbalwedstrijden ga jij 
tijdens het WK kijken?

2   Is Wesley Sneijder jouw lievelingsspeler 
tijdens het WK?

   

3  Weet jij wanneer het WK begint?

   

Heb je een fout? Begin bij  

Heb je alles goed? Begin bij 

 1 Lees de vragen en antwoorden.
 Is het een gesloten of open vraag?

 1   Wat voor gevoel heb je nu na de 
wedstrijd?

  Ik ben heel blij.

  Doe het zo: 1 open

 2   Hebben jullie een goede wedstrijd 
gespeeld? 

  Ja! 

    

 3   Hoe ging het in de tweede helft van de 
wedstrijd?

  Het ging best goed. 

    

 4   Wil jij over vier jaar nog een keer naar 
het WK? 

  Ja!

    

 5   Wat was jouw beste moment in de 
wedstrijd?

  Toen ik scoorde.

    

 6   Wat vind jij van de trainer Louis van 
Gaal?

  Ik ben erg blij met hem als trainer.

WK-vragen stellen!
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 2  Maak van een gesloten vraag een 
open vraag en andersom.

 1  Is Maarten van Stekelenburg een van de 
doelmannen van het Nederlands elftal?

  Doe het zo: 1 Wie is de doelman van  
  het Nederlands elftal?
 2  Waar wordt het WK in 2014 gehouden?

   
 3  Is Sao Paulo de hoofdstad van Brazilië?

   
 4   Is Ronaldo de bekendste voetballer van 

Brazilië?

   
 5   Welke kleur voetbalschoenen zal Brazilië 

dit jaar dragen?

   
 6   Is de vuvuzela in Brazilië ook het 

bekendste muziekinstrument?

   

 3  Denk na over het WK en voetbal.
   Wat wil jij hierover weten? Stel drie 

gesloten vragen en drie open vragen.
   Doe het zo: Voor de hoeveelste keer 

doet Van Persie mee met een WK?

 Gesloten vragen

 1   

 2   

 3   

 Open vragen

 1   

 2   

 3   

4  Doe het anders!
  Geef antwoord op de gesloten vragen,
 maar zeg geen ja of nee!

 1   Wist jij dat Nederland de eerste wedstrijd 
op 13 juni speelt? 

   Doe het zo: Ik weet dat de eerste 
wedstrijd ’s avonds op 13 juni is.

 2  Hou jij van voetballen?

   
  
 3  Verheug jij je op het WK?

   
  
 4   Ga je naar alle wedstrijden van Nederland 

kijken?

   
  
 5   Hoop jij dat Nederland eerste wordt?

   
  
 6  Ken jij het Wilhelmus al uit je hoofd?

   

Geef antwoord op de volgende vragen:
a   Met welk woord begint een open 

vraag?

   

b   Met welk woord begint een gesloten 
vraag?

   

c  Schrijf een open vraag op.

   


