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T.H. Eindhoven 

December 1970 

Afdeling Werktuigbouwkunde 

W.L. Esmeijer \IT  79-34 

Enige VRAAGVORMEN die worden gebruikt 

om kennis en vaardigbeid van een student te 

onderzoeken,toegelicht aan VOORBEELDEN 

A. Open vragen of - opdrachten. 

De student moet het antwoord op een vraag zelf formuleren. Vaak wordt 

de formulering die leidt tot het antwoord, mede beoordeéld. Er zijn 
veel gradaties in de vrijheid die de student wordt gelaten om zijn ant- 

woord:te formuleren. Voorbeelden 1 ,  2 en 3 .  

B. Geprecodeerde vragen o f  - opdrachten. 

Het goede antwoord staat van te voren vast en het gehele beoordelings- 

proces is door een deskundige examinator vooraf in code vastgelegd. 

Elke beoordelaar, deskundig of niet, komt tot dezelfde uitkomst. Er 
zijn verschillen ecodeerde vragen. Voorbeeld 4 (type: meerkeuze- 

vragen, multiple-choice test items.) 

VOORBEELDEN van vraagvormen uit een elementaire cursus Mechanica, 

Voorbeeld 1 (A) 

Geef een beschouwing over mogelijk kantelen en glijden van een blok dat 

ligt op een horizontaal ruw vlak. 

Behandel verschillende belastingssituaties. 

Illustreer uw beschouwing met grafieken. 
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Voorbeeld-2 (A) 

De wrijvingscoëfficiënt is f. 
De hoek c1 blijft constant. 

De kracht X begint met O en neemt lang- 
EG zaam toe. 

Vul aan en interpreteer de hiernaast on- 
volledig en slechts globaal gegeven gra- 

fiek, Laat zien dat het evenwicht éérder 

verstoord wordt door kantelen dan door 

glijden. 

b 

Ga de invloed na van de verandering van enige parameters. 

Voorheld 3 (A) 
___q- 

50 CVM 

Voorheld 3 (A) 
___q- 

50 CVM 

I .  

2 .  

3 .  

'X 
Tr ( 0  < a < 2> 3 tan a = 7 G = 100 kgf; 

De wrijvingscoëfficiënt tussen blok en 

vlak is f. 
De kracht X begint met O en neemt lang- 

zaam toe. 

Bereken X wanneer het blok op het punt staat te kantelen. Glijden treedt 

niet op. 

Bereken f wanneer gegeven is dat de kritieke grenzen "kantelen" en "uit- 

glijden" tegelijk worden bereikt. 

Teken voor de onder 2.  berekende waarde van f een grafiek waarin wordt 

weergegeven de wrijvingskracht en de normaalkracht tussen blok en vlak 

als functie van X en bovendien de plaats van het aangrijpingspunt van de 
normaalkracht als functie van X. 

Alvorens 

voorbeeld 4 ,  wordt eerst de oplossing van voorbeeld 3 gegeven op een manier 

zoals 

comentaar te leveren op deze vragen en vervolgens over te gaan op 

een student hem wellicht geeft. 



w= qx 

50 

30 
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Commentaar op de voorbeelden 1 ,  2 en 3. 

Bij Voorbeeld 1 wordt de student praktisch de vrije hand gelaten. Van de 
zaken die hij weet of beheerst zal hij de door hem meest relevant geachte 
opschrijven. 
Er mag niet worden geconcludeerd 'dat wat de student niet opschrijft, 
ook niet door hem beheerst wordt; hij vindt dit misschien minder relevant 
of heeft bv. geen tijd meer. 

Er ontstaan vele onzekerheden bij de beoordeling, temeer omdat het wegen 

van de relevank en de correctheid niet alleen door student en examinator 

verschillend gebeurt, naar ook omdat de examinatoren onderling verschillend 
wegen en interpreteren. Vaak zal zelfs een examinator zijn weging in de 

loop van de tijd niet constant kunnen houden. 

Voorbeeld 2 ligt tussen 1 en 3 in. 

In vele gevallen valt vrij duidelijk te omschrijven welke kenniselementen 
en intellectuele vaardigheden gebruikt moeten worden om in een bepaald 

gebied zekere problemen te kunnen oplossen. 

De examinator kan door de constructie van zijn opgaven het functioneren 

van deze vaardigheden, zo ze aanwezig zijn, genereren en aan het door de 

student gepresteerde werk meten in hoeverre aan gestelde nomen is voldaân. 

Dit gebeurt  h . v .  met Voorbeeld 3 +  waar de student in zeer concrete probleem- 

situaties wordt geplaatst. 
Een nadeel van een opgave zoals Voorbeeld 3 is gelegen in de beoordelings- 
procedure in het geval dat tussentijds vergissingen of fouten insluipen. 

Ook hier, ofschoon in mindere mate als bij Voorbeeld 1, zijn er verschillen 

in beoordeling en onzekerheden; beoordeel Dv. de gegeven opiossing van 
Voorbeeld 3. 
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Voorbeeld 4 (B) 

In dit voorbeeld zullen een aantal 
zijn ontstaan uit een analyse van Voorbeeld 3. Het begrip "meerkeuzevraag" 
wordt bekend verondersteld. 

"meerkeuzevragen" worden gegeven, die 

Nagegaan wordt bij Voorbeeld 3 wat de student mentaal moet doen om te 

komen tot een oplossing van het probleem. Het scala van mentale arbeid 

bestrijkt; 
een plan 'tot oplossing" tot 

van kantelen". 

een uiteenlopend gebied dat varieert van b.v. "het maken van 
het zich herinneren wat het kriterium is 

Zodra een van de mentale vaardigheden expliciet is gemaakt wordt een 

meerkeuzevraag geconstrueerd die tot doel heeft te onderzoeken of inder- 

daad die betreffende vaardigheid aanwezig is. Met behulp van een aantal 

voorbeelden zal de procedure worden verduidelijkt. 

Bij Voorbeeld 3 ,  1 .  is belangrijk: het zich herinneren van het kriterium 
"kantelen" (item 4 . 1 )  en toepassing van evenwichtsvergelijkingen (item 4.2 

en item 4 . 3 )  _met inachtname van het kriterium "kantelen". 

Bij Voorbeeld 3, 2. is belangrijk : het kriterium "uitglijden"("iets" 
met; W = f.N moet nauwkeurig worden geformuleerd; item 4 . 4 )  en bereke- 

ning van W en N met behulp van evenwichtsvergelijkingen (item 4.5  en 

item 4 . 6 )  

Bij 'Voorbeeld 3, 3. is belangrijk: het maken van grafieken; hierbij 

is een belangrijke mentale vaardigheid het interpreteren van karakteris- 

tieke punten in een grafiek ter contrôle van het gepresteerde (item 4 . 7 ) .  
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Item 4.1 

Een blok liggende op een ruw horizontaal vlak, staat op het punt van kantelen 

indien : 

a. De werklijn van de wrijvingskracht tussen blok en steunvlak door het kantel- 

punt gaat. 

b. De werklijn van de normaalkracht tussen blok en steunvlak door het kantel- 

punt gaat. 
c .  De som van de momenten van alle krachten op het blok t.o.v. het kantelpunt 

nul is. 

d. De som van de momenten van alle krachten op het b-iok t.a.v. het kantelpunt 

groter is dan nul. 

Item 4.2 

a. x = 20 cm. 

O, x = 25 cm. 

Het blok rust op een ruw vlak. 

De normalkracht tussen vlak en blok 

grijpt aan op een plaats met coördinaat 
X. 

c. x = 30 cm. 

d. x = 35 cm. 



Item 4.3 

41 

a. 

b, 

Het blok rust op een ruw vlak. 

De normaalkracht tussen vlak en blok 14/ ' gP f  

20 r m  J - 20cm 
I-  

x = 10 cm;. 

x = 20 cm. 

Item 4.4 

grijpt aan op een plaats met coördinaat x 

/ / / /  

Cê 

d. 

x = 30 cm. 

x = 40 cm. 

Wanneer W de wrijvingskracht i s  en N de normaalkracht die aanwezig is in 
het aanrakingsvlak van twee lichamen, dan zegt de wrijvingswet van Coulomb: 

a. 

b. 

c.  

3 U. 

W = fN 
W = fN max 

I .' I max IWI = fN 

Item 4.5  

Het blok is op het punt van 
uitglijden. 

Voor de wrijvingscoëfficiënt geldt: 

a. 

b. 

C. 

d. 

f = 0,25 

f = 0,33  

f = 0,47 

f = 0,67 



- a -  

grens uitglijden 

wordt het eerst -* 

Item 4.6 

Het blok is op het punt van uitglijden. 
Voor de wrijvingscoëfficiënt geldt: 

a. 

b. 

C. 

d. 

f = 0,33 

f = 0,44 

f = 0,56 

f = dj60 

Item 4.7  

Y 
De wrijvingscoëfficiënt is f. 

De hoek a blijft constant. 

iie kracht ii begint riet û en neemt l a ~ g z a m ì  toe. 

U i t  de gegeven grafiek (die onvolledig is1 is af te leiden dat éen van de 

combinaties (a, b, cy d) uit onderstaande matrix waar is. 

het eerst bereikt 

C d 

bereikt 

De volgende combinatie is waar: 

a. 
.. 

C. 

b. d. 
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Opmerkingen 

1 .  Het is duidelijk dat er vaardigheden zijn (b.v. het vervaardigen van een gra- 
fiek, het overzichtelijk in-delen van schrijfpapier, het netjes schrijven) die 

niet getbetst kunnen worden met vragen zoals zij: gesteld worden bij Voorbeéld 4.  

Nat het meten van kennis en vele mentale vaardigheden betreft, worden er ech- 

ter door deskundigen op dit gebied wegnig principiële beperkingen gezien. 

2.  Het blijft een feit dat ook bij het beantwoorden van meerkeuzevragen door 

studenten vergissingen enz. worden gemaakt. Bij precodering van het beoor- 

delingsproces bereikt men dat beslissingen ad hac achteraf en geldig voor 

één of enkele studenten uitgesloten zijn. 

Het gehele proces van toetsconstructie, beoordelingsproeedure en evaluatie van 

onderwijsresultaten komt bij het gebruik van de precodeerde vragen in een 
meer rationeel vlak. Ket proees moet echter worden geleerd. 

Voor uitgebreide en veelzijdige beschouwingen over deze materie moet wor- 

den verwezen naar de literatuur b.v.: 
de Groot en van Naerssen, "Studietoetsen - construeren, afnemen, anaiyseren", 
1969, Houton, Den Haag. 


