
Voorbeelden van manieren om een Leerbewijs te maken die bij jouw 
leerstijl past. 
 
Manier 3: Vragen en antwoorden (in twee kleuren)  
 
In een handboek wordt vaak al een soort samenvatting gemaakt, 
bijvoorbeeld aan het eind van een hoofdstuk of paragraaf.  Deze 
samenvatting kun je heel goed gebruiken om vragen bij te verzinnen. 
 
De vragen die jij verzint, schrijf je op in je leerbewijsschrift met een 
blauwe pen (mag natuurlijk ook een nadere kleur zijn, maar niet de kleur 
geel of roze, want die kleuren kun je onvoldoende goed lezen als je alles 
nog eens overleest). Tip over het soort vragen: gebruik woorden als wie 
– waar – wanneer – waarom – wat – welke – hoe als je een vraag wil 
maken.  
 
Met een andere kleur pen (bijvoorbeeld groen of rood, maar het mag ook 
met grijs potlood) schrijf je het antwoord op die vraag er direct onder. 
 
Je krijgt dan vanzelf een lijst met een aantal vragen (in blauw) en een 
aantal antwoorden (met een andere kleur).  
 
Deze vragen en antwoorden lees je een paar keer heel aandachtig over 
en je probeert  de antwoorden te onthouden. 
 
Daarna ga je even wat anders doen (bijvoorbeeld ander vak of ga je ven 
ontspannen). 
 
Na een half uur ga jij jezelf overhoren. Je dekt het antwoord af en 
probeert het antwoord hardop te zeggen. Als je het weet is het mooi en 
ga je naar de volgende vraag. Als het niet is gelukt, lees je het antwoord 
nog eens hardop voor. Je zet met potlood een kruisje voor de vraag, 
zodat je deze later nog eens extra kan oefenen en overhoren. 
 
Hierna volgen voorbeelden van biozorg en Mens en Maatschappij. 
 
 
 
Voorbeeld 1 - Biozorg / bronnenboek: beenverbindingen en gewrichten 
 

1. Geef een voorbeeld van een naad ? 
            Botten van de schedel 

2. Is er beweging mogelijk tussen de botten bij een naad ? 
Nee 

3. Geef een voorbeeld van een verbinding met kraakbeen. 



             Tussen de wervels 
4. Is er beweging mogelijk tussen de botten bij een kraakbeen 

verbinding? 
              Ja een beetje 

5. Geef een voorbeeld van een gewricht ? 
Botjes van de hand 

6. Is er beweging mogelijk tussen de botten bij een gewricht ? 
Ja veel 

 
 
 

Voorbeeld 2 - Mens en Maatschappij Bronnenboek: Blok 1 Weten en 
kunnen Taak 1 

 
Wat is een atlas? 
Een atlas is een boek met kaarten over verschillende onderwerpen.  
 
Hoe heten de oceanen? 
Atlantische Oceaan, Grote Oceaan, Indische Oceaan. 
 
Welke werelddelen kennen we? 
Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Antarctica, Azië en 
Oceanië.  
 
Wat zijn overzichtskaarten? 
Op een overzichtskaart wordt alles zo uitgebreid mogelijk weergegeven. 
Je ziet er bijvoorbeeld bergen, rivieren, steden en wegen op.  
 
Wat zijn navigatiekaarten? 
Een navigatiekaart gebruik je om te weten hoe je moet lopen of rijden. 
Bijvoorbeeld een wegenkaart, fietskaart of stadsplattegrond.  
 
Wat is een thematische kaart? 
Een thematische kaart gaat over één bepaald onderwerp (thema), 
bijvoorbeeld het weer.  
 
Welke windstreken zijn er? 
Noord, Oost, Zuid en West.  
 
Wat is schaal? 
Kaarten worden vaak op schaal getekend. In de atlas is de schaal van 
Nederland 1 : 200 000. Dat betekent 1 cm op de kaart is in werkelijkheid 
200 000 cm.  
Om de schaal om te rekenen in kilometers haal je 5 nullen weg.  



De schaal van Nederland is dan 1 : 200 000; 1 cm op de kaart is in 
werkelijkheid 2 km.  
 


