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Vraag-Antwoord-Konneksie- (VAK-) strategie 

’n Effektiewe strategie vir die stel van vrae, is die Vraag-Antwoord-Konneksie- (VAK-) 

strategie (QAR strategy van Raphael, 1982) om verskillende soorte vrae te identifiseer. 

Daarvolgens kan onderwysers agterkom of die leerders insig het en verstaan wat hulle 

gelees het. Die VAK-strategie bestaan uit vier vraagtipes. 

Twee tipes vrae is teksgebaseer: 

1. Kant en Klaar-vrae  - die antwoorde is kant en klaar te vind in die teks. 

Antwoorde kan in die teks opgespoor word en is dikwels in dieselfde sin. 

“Kant en Klaar”- leerders vind die korrekte inligting in die teks om die vraag te 

beantwoord.  

 

 

 

 

 

 

2. Dink en Soek-vrae vereis dat leerders moet dink oor wat hulle gelees het en die 

gepaste antwoorde in die teks moet soek.   

“Dink en Soek”- vrae: die leerder werk deur die teks, dink daaroor en bepaal dan 

hoe idees of inligting in die teks met mekaar verband hou.  

 

 

“Kant en Klaar”-vrae begin meestal met woorde soos 
“Volgens die teks…” “Hoeveel…” “Wie is…” “Waar is…” 
“Wat is…” 

 

“Dink en Soek”-vrae sluit soms woorde in soos “Die 
hoofidee van die teks…”   “Wat was die oorsaak van…”,   
“Vergelyk…” 
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Die ander twee tipes vrae is kennisgebaseer omdat leerders voorkennis nodig het: 

3. Op my Eie-vrae kan deur leerders beantwoord word gebaseer op hulle 

voorkennis; hulle hoef nie die teks te lees of te raadpleeg om die vrae te 

beantwoord nie.  

 

 

 

4. Skrywer en Ek-vrae verg dat leerders die teks moes lees om die vrae te verstaan, 

maar die antwoorde kom nie direk in die teks voor nie. Leerders dink oor wat 

gelees is en genereer hulle eie idees en vorm hul eie opinies. Leerders kan na 

hul eie ervarings verwys om die antwoord te formuleer.   

 

 “Skrywer en Ek”-vrae kan woorde insluit soos “Die 
skrywer impliseer dat…”  “Die teks suggereer…”  “Die 

skrywer/verteller se houding...” 

 

“Op my Eie”-vrae kan woorde insluit soos “Na jou 

mening…”,  “Gebaseer op jou eie ondervinding…”   
“Dink terug aan iemand/iets …”,  “Wat dink jy is die 

rede dat/hiervoor …” 
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In die teks-vrae  
 

“Kant en Klaar”  

 

Die antwoord is in die teks. Die woorde wat gebruik word om die vrae op te stel en die 

woorde wat gebruik word om die vrae te beantwoord, kom in dieselfde sin voor. Dit word 

soms laterale vrae genoem omdat die korrekte antwoord êrens in die paragraaf gevind kan 

word.  

“Kant en Klaar”-vrae sluit soms woorde in soos “Volgens die paragraaf…” “Hoeveel…” 

“Wie is…” “Waar is…” “Wat is…”  

 

“Dink en Soek”  

 

Die antwoord is in die hele paragraaf, maar jy moet verskillende stukke inligting 

bymekaarsit om die antwoord te vind. Die antwoord kom uit verskillende plekke in die 

paragraaf. Jy sal weer na die paragraaf moet kyk, die inligting waarna die vraag verwys, 

opspoor, en dan daaroor dink oor hoe die inligting of idees inmekaarpas.  

“Dink en Soek”-vrae sluit soms woorde in soos “Die hoofidee van die paragraaf…” “Wat het 

veroorsaak dat…” “Vergelyk/kontrasteer…” "Som op…”  

  

 

In my kop-vrae  
 

“Die skrywer en ek” 

 

Die antwoord kom nie in die storie voor nie. Jy moet dink oor wat jy reeds weet, wat die 

skrywer jou vertel, en hoe dit alles inmekaarpas. Hierdie soort vrae verg dat jy idees en 

inligting gebruik wat nie direk in die paragraaf voorkom nie om jou antwoord te verskaf. Jy 

moet dus dink oor wat jy gelees het en dan jou eie idees en menings formuleer.  

“Skrywer en ek”-vrae sluit soms woorde in soos “Die skrywer beweer…”, “Die paragraaf 

suggereer…”, “Die spreker/verteller se gesindheid...,”  

 

 

 “Op my eie”  

 

Die antwoord is nie in die teks nie. Jy kan die vraag beantwoord sonder om die teks te lees. Die antwoord is uitsluitlik op jou 

eie ervarings en kennis, m.a.w. agtergrondkennis oor ‘n onderwerp, gebaseer.  

“Op my Eie”-vrae sluit soms woorde in soos “Na jou mening…” Gebaseer op jou 

ervaring…” “Dink aan iemand/iets wat jy ken/waarvan jy weet…”  

  


