De taxonomie van Bloom als vertrekpunt voor verschillende activiteiten
NOENqDOEN

Kernwoorden

Acties

Producten

Begeleidende
vragen

KENNEN
Kennen
Kies, kopieer, definieer,
vind, toon, duid aan,
maak een lijstje, luister,
verbind, onthoud,
benoem, observeer, lees,
neem op, herinner,
herhaal, reproduceer,
selecteer, toon aan, spel,
vertel, spoor op,
wanneer, waarom, wie,
wat, schrijf.
Beschrijven – vinden –
lijst maken – aanduiden –
herkennen
Definities
Feiten
Lijst
Kwis
Reproductie
Test
werkblad
Geef drie … .
Herinner je je …?
Hoe is … gebeurd?
Hoe zou je X beschrijven?
Wat is … ?
Welke … ?
Waarom …. ?
Wanneer is?
Wie was …?

Begrijpen
Vraag, citeer, vergelijk,
demonstreer, bespreek,
schat in, leg uit, druk uit,
geef voorbeelden,
illustreer, leid af,
observeer, voorspel,
verbind, parafraseer,
toon, vat samen, vertaal.

Klasseer, vergelijk,
concretiseer,
interpreteer,
samenvatten
Verzameling aanleggen
Voorbeelden
Uitleggen
Klasseren
Kwis
Samenvatten
Demonstreren
Wat wordt bedoeld
met…?
Waar hoort … thuis?
Hoe zou je het doel
omschrijven van…?
Wat is het hoofdidee
van…?
Welke stelling komt
overeen met…?
Hoe zou je dit in je eigen
woorden zeggen…?

Toepassen
Doe, pas toe, associeer,
bouw, reken uit, kies,
classeer, verbind, maak,
toon, ontwikkel, voer op,
experimenteer, groepeer,
identificeer, illustreer,
interview, link, gebruik,
bedien, organiseer, plan,
oefen, selecteer, toon,
ols op, vat samen, leg uit,
vertaal, gebruik
Leg uit, voer uit, gebruik

Demonstratie geven,
dagboek bijhouden,
illustreren, interview
afnemen, logboek,
opvoering, presentatie,
simulatie, experiment
uitvoeren
Hoe zou je X gebruiken?
Welke voorbeelden vind
je zelf voor X?
Hoe zou je aantonen dat
je X beheerst?
Hoe zou je de leerstof
gebruiken om X?
Welke feiten zou je
gebruiken om X aan te
tonen?
Welke vragen zou je
stellen in een interview
met…?

KUNNEN
Analyseren
Analyseer, ontleed,
categoriseer, oorzaak en
gevolg, ontdek, leid af uit,
dissecteer, ontleed,
verdeel, onderzoek,
herleid tot de essentie,
inspecteer, onderzoek,
organiseer, breng
prioriteiten aan,
selecteer, herleid tot…
Integreer, organiseer,
structureer, schematiseer

Samenvatting schrijven,
fiches aanleggen, grafiek
maken, onderzoek
afleggen, gegevensbank
aanleggen…

Welke zijn de 3
belangrijkste kenmerken
van?
Waarom vind je dat…?
Welke conclusie trek je
hieruit?
Hoe zou je X klasseren?
Welk bewijs vind je voor
X?
Kan je een onderscheid
maken tussen X ?

Evalueren
Waardeer, evalueer, kies,
geef je mening, vergelijk,
beschouw, scoor op basis
van criteria, bespreek,
bekijk kritisch, leid af,
geef argumenten
pro/contra, leg uit, hoe
weten we dat…?,
beoordeel, meet,
mening, overtuig, bewijs,
raad aan, valideer…
Integreer, organiseer,
structureer,
schematiseer, reflecteer,
observeer, bekritiseer…
Samenvatting schrijven,
fiches aanleggen, grafiek
maken, onderzoek
afleggen, gegevensbank
aanleggen,
evaluatieformulier
invullen…
Wat is je mening over?
Hoe scoor je op de
criteria?
Hoe zou je X
omschrijven?
Wat zou je selecteren om
X?
Rekening houdend met
wat we geleerd hebben,
hoe zou je X uitleggen?

Creëren
Pas aan, voeg toe, bouw,
verander, combineer,
componeer, creëer,
maak, verwijder,
ontwerp, werk uit, schat
in, experimenteer, beeld
je in, vernieuw, vind uit,
werk een model uit, plan,
voorspel, organiseer,
herschrijf, los op, test,
visualiseer…
Bouw, ontwerp, vind uit,
maak, plan, werk uit

Advertentie, film,
mediaproduct, spel,
tentoonstelling,
schilderij, poster, verhaal,
lied, opvoering,

Welke verbeteringen zou
je aanbrengen in?
Kan je iets uitvinden
dat…?
Wat kunnen we doen om
X te minimaliseren/
maximaliseren?
Veronderstel dat je X
bent, wat zou je doen om
Y te bereiken?
Vind je een originele
manier om…?
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