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Begrijpend lezen

Introductie
Dit is de wikiwijs begrijpend lezen, bij alle onderdelen is eerst aangegeven wat de leerdoelen zijn.
Daarna krijg je theorie en vervolgens ga je aan de slag met oefeningen. Begrijpend lezen is één van de
belangrijkste onderdelen van Nederlands. Het centraal schriftelijk eindexamen bestaat voor het
grootste deel uit begrijpende lezen, maar dat is niet de enige reden. Begrijpend lezen heb je veel en
vaak nodig. Niet alleen bij het vak Nederlands, maar ook bij veel andere vakken. Bijvoorbeeld voor
aardrijkskunde en geschiedenis, maar zelfs voor wiskunde is begrijpend lezen onmisbaar. Begrijpend
lezen kan je niet zomaar even snel leren, het is nodig om veel en vaak te oefenen. Deze wikiwijs is
een mooie manier voor je om te oefenen. Heel veel succes en plezier gewenst!
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Leesstrategieën

Doel
Je kunt leesstrategieën hanteren en een vervangende strategie kiezen als de eerste niet werkt.

Je kent de verschillende leesstrategieën: globaal, grondig, kritisch, studerend en zoekend
lezen.
Je kunt de verschillende leesstrategieën op het juiste moment inzetten.

Theorie
Voordat je gaat beginnen aan het lezen van een tekst is het handig om te weten welke leesstrategieën
er zijn en hoe je ze kunt toepassen. Bekijk daarom het volgende filmpje.

Leesstrategieën
kn.nu/ww.d8af8f4 (youtu.be)

Aan de slag

Maak nu de volgende oefeningen

OEFENING 1
kn.nu/ww.6f6acfb (cambiumned.nl)
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OEFENING 2
kn.nu/ww.de6c160 (cambiumned.nl)

Pagina 4 Begrijpend lezen GT 

http://kn.nu/ww.de6c160


Beeld en opmaak in teksten

Doel
Je kunt de functie van beeld en opmaak in de tekst herkennen.

Je kunt de functie van een afbeelding bij de tekst benoemen.
Je kunt de tussenkopjes van een tekst aanwijzen.
Je kunt aangeven waarom bepaalde lettertypes zijn gebruikt.
Je kunt aangeven waarom sommige woorden dik- of schuingedrukt zijn.

Theorie
Beeld en opmaak
In een tekst wordt gebruik gemaakt van bepaalde lettertypes, tussenkopjes die dik gedrukt zijn, of
afbeeldingen. Daar wordt allemaal over nagedacht. De keuze voor normaal of dikgedrukte letters
hebben een functie. Ook kunnen afbeeldingen functies hebben. Het kan zijn dat ze de tekst
ondersteunen waardoor het duidelijker wordt, maar het kan ook gewoon ter versiering zijn. 

De manier waarop een krant of tijdschrift een bladzij indeelt, heet de opmaak of lay-out. 

Lees meer over opmaak op Kennisbank

Kennisbank opmaak
kn.nu/ww.b58ecb3 (studionederlands.nl)

Aan de slag
Je gaat nu oefenen op een externe pagina van leestrainer. 

Oefenen via: Leestrainer beeld en opmaak
kn.nu/ww.a8310b3 (leestrainer.nl)
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Tekstdoel, tekstsoort en publiek

Doel
Je kunt het schrijfdoel van de auteur aangeven en de talige middelen die hij hanteert herkennen.

Je kent de verschillende schrijfdoelen: informeren, gevoelens uitdrukken, mening geven,
overtuigen, aansporen tot handelen en amuseren.
Je weet wat objectieve en subjectieve argumenten zijn.
Je kunt het verschil tussen meningen, feiten en argumenten uitleggen

Je kunt verschillende tekstsoorten benoemen en het verband leggen tussen tekstsoort en schrijfdoel

 

Theorie
Iedere tekst is door iemand geschreven en voor iemand geschreven. De schrijver had bij het
schrijven van de tekst een duidelijk doel voor ogen. Dit doel is van belang omdat het bepalend is voor
de tekstsoort. Bij het schrijven van een tekst heeft de schrijver ook een publiek voor ogen. Hij houdt
bij het schrijven van de tekst rekening met zijn publiek. Dat doet hij bijvoorbeeld door de toon en het
taalgebruik aan te passen aan het publiek. 

Tekstdoel en tekstsoort

Als je een tekst gaat schrijven, doe je dat vaak met een doel.
Er worden vaak vier tekstdoelen onderscheiden:
amuseren, informeren, overtuigen en overhalen/activeren.

- Je spreekt van amuseren als een tekst de lezers wil vermaken.

- Als een tekst de lezers iets wil vertellen, spreek je van een informatieve tekst of vaninformeren.

- Een tekst heeft als doel overtuigen als de schrijver wil dat de lezer de mening van de schrijver
overneemt.

- Als het doel overhalen is, probeert de schrijver de lezers wel of niet iets te laten doen. Het doel is de
lezers te activeren.

Tekstdoel en tekstsoort

Als je weet met welk doel je de tekst gaat schrijven, kies je een tekstsoort die goed bij
dat doel past.

In het schema hieronder zie je bij ieder tekstdoel een aantal tekstsoorten.

Tekstdoel Tekstsoort

  

amuseren roman, strip, kort verhaal
mop, column

  

informeren
gebruiksaanwijzing, instructie
studieboek, folder, recept
nieuwsbericht, geboortekaartje

  

overtuigen ingezonden brief, sommige columns
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overhalen/activeren reclamefolder, advertentie
uitnodiging, affiche

 

Bekijk nu dit filmpje

 

Tekstdoel en tekstsoort
kn.nu/ww.a3b96fa (youtu.be)

Aan de slag

OEFENING Tekstdoelen
kn.nu/ww.e53a905 (maken.wikiwijs.nl)

Tussentijdse toets
Nu je goed geoefend hebt, is het tijd voor een tussentijdse toets. Succes.

Korte Toets leesstrategieën, tekstsoorten en
tekstdoelen.
maken.wikiwijs.nl/p/questionnaire/standalone/2093338

Maak de volgende toets over leesstrategieën, tekstsoorten en tekstdoelen. Als je klaar bent zorg
je dat je een screenshot maakt van het resultaat en die lever je in, in het inleverbakje op It's
Learning bij de module Begrijpen Lezen. 

Bekijk de afbeelding en beantwoord de vraag
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Wat is de tekstsoort en wat is het tekstdoel?

a. klachtenbrief - overtuigen
b. ingezonden brief - overtuigen
c. ingezonden brief  - aanporen tot handelen
d. klachtenbrief - aanporen tot handelen

Publiek
Voor wie heeft de schrijver, van de tekst uit de vorige opdracht, de tekst geschreven?

a. kinderen
b. lezers van het Algemeen Dagblad
c. volwassenen
d. economen

leesstrategie bepalen
Zoek de juiste leesstrategie bij wat er wordt gedaan
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Bekijk de afbeelding en beantwoord de vraag

 

Wat is het tekstdoel?

op internet zoeken naar informatie voor een werkstuk1.
de folder van een supermarkt doobladeren2.
in een tekst naar verbanden tussen verschillende onderwerpen zoeken3.
de inhoudsopgave van een boek doorzoeken om een bepaald onderwerp te vinden4.
je bepaalt wat de hoofdgedachte is van een tekst5.

intensiefa.
globaalb.
intensiefc.
globaald.
zoekende.
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Lees de tekst en beantwoord de vraag
Beste lezers,

Mijn ouders en ik gaan altijd op vakantie met de camper. Nu hebben wij met vrienden
afgesproken om samen te gaan reizen. Er is echter één ding waar ik een probleem mee heb.
Onze vrienden doen hun grote behoefte, hun drol dus, in een plastic zakje. Ze poepen dus niet in
hun wc in de camper. Vervolgens lopen ze met hun plastic zakje over de camperplaats of als we
vrij staan en er nergens een prullenbak te vinden is, deponeren ze het zakje onder hun camper.
Ik vind dit zo ontzettend vies. Ten eerste wil ik niet zien wanneer iemand zijn behoefte heeft
gedaan, wat ik dus nu wel zie omdat ze met een zakje lopen waar niet veel in zit en dus geen
afval is. Ten tweede als er geen prullenbak is, moet ik naar dat zakje kijken dat onder hun
camper ligt. Als het erg warm is, wordt dat zakje steeds boller en boller. Ik snap gewoon niet
waarom mensen hier hun camperwc niet voor durven gebruiken. We willen toch niet in een soort
riolering op vakantie gaan? Doe er dan wat aan!

Met vriendelijke groet,
Iemand die gewoon op de wc gaat in de camper.

 

Wat is de tekstsoort?

Wat is het tekstdoel?

a. advertentie - aansporen tot handelen
b. klachtenbrief - informeren
c. betoog - overtuigen
d. klachtenbrief - aansporen tot handelen

Bekijk de afbeelding en beantwoord de vraag
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Voor welk publiek is deze tekst?

a. kinderen
b. volwassenen
c. leerlingen
d. docenten

Tekstdoel
Wat is het tekstdoel van de tekst op de afbeelding uit de vorige vraag

a. amuseren
b. informeren
c. overtuigen
d. aansporen tot handelen

Bekijk de afbeelding en beantwoord de vraag.
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Wat is het tekstdoel?

a. amuseren
b. informeren
c. aansporen tot handelen
d. overtuigen

Vul de woorden op de juiste plaats in.
Als een schrijver zijn tekst schrijft, houdt hij rekening met het _______________. Een roman of
een stripboek hebben als doel het _______________van mensen. In studieboeken vind je
vooral _______________teksten. Bij studieboeken is de leesstrategie
dus vooral _______________lezen. Maar als je de krant gaat lezen, begin je meestal
met _______________lezen, door je eerst te richten op de krantenkoppen. 

 

Publiek bepalen
Voor welk publiek zijn de volgende teksten geschreven?

Het boek: Pijnstillers van Carry Slee1.
Het tijdschrift: Donald Duck2.
Het studieboek: De Geo, weer en klimaat 3.
Elsevier Pensioen Gids4.
woordenboeken5.

studentena.
ouderenb.
jongerenc.
leerlingend.
kinderen e.
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Hoofdgedachte, onderwerp en deelonderwerpen

Doel
Je kunt het onderwerp en de hoofdgedachte van een tekst benoemen en een samenvatting geven.

Je kunt het onderwerp van een tekst benoemen.
Je kunt de hoofdgedachte van een tekst benoemen.
Je kunt de deelonderwerpen van een tekst benoemen.
Je kunt een samenvatting van een tekst maken a.d.h.v. geleidingspunten.

Theorie
Een tekst bestaat als het ware uit bouwstenen. Een tekst begint met woorden, als je die samenvoegt
heb je een zin. Als je verschillende zinnen samenvoegt, krijg je een alinea en tot slot als je de alinea's
op de juiste manier samenvoegt, krijg je een tekst. 
Er is een hoofdgedachte, een onderwerp en deelonderwerpen. De hoofdgedachte geeft in één zin
weer waar de tekst over gaat. Het onderwerp zegt in één woord waar de tekst over gaat. De
deelonderwerpen geven in één woord weer waar iedere alinea over gaat.

Boven de tekst staat de titel. Hierin kan je vaak al een beetje het onderwerp van de tekst vinden.
Soms staan er boven de verschillende alinea's ook titels, dit noemen we tussenkopjes. In iedere
alinea zit een kernzin. De kernzin geeft de hoofdgedachte van de alinea weer. Het is de belangrijkste
zin van de alinea en het is vaak (maar let op, niet altijd!) de eerste zin. 

Een tekst is altijd opgebouwd volgens een vaste structuur. De tekst begint met een inleiding (dit is
meestal de eerste alinea, soms zijn het twee alinea's) In de inleiding staat het onderwerp en vaak ook
de hoofdgedachte van de tekst. De inleiding is een aandachtstrekker, die de lezer moet overhalen om
de hele tekst te lezen. De inleiding eindigt vaak met een vraag, met een mening of met een
vooraankondiging.

Na de inleiding volgt het middenstuk. In het middenstuk van een tekst worden de verschillende
kanten (deelonderwerpen) van het onderwerp besproken.

De tekst eindigt met het slot (dit is meestal de laatste alinea). In het slot komt vaak de hoofdgedachte
van de tekst terug. Dat kan in de vorm van een mening, aanbeveling, conclusie of een korte
samenvatting.  Het slot kan beginnen met woorden als 'Kortom....', 'Al met al.....' of 'Dus...'. Het slot
heeft als doel dat de boodschap van de tekst goed blijft hangen bij de lezer.

Bekijk het volgende filmpje.
Het filmpje gaat over de hoofdgedachte en het onderwerp in een tekst, maar de theorie geldt ook voor
de hoofdgedachte en het onderwerp in een video.

Hoofdgedachte en onderwerp
kn.nu/ww.c6a3480 (youtu.be)

Tips
Geluids- en beeldfragmenten hebben ook een hoofgedachte en een onderwerp. 
Op het examen wordt er soms naar gevraagd.

1. Onderwerp: Het onderwerp is waar het gehele fragment over gaat.
Je kunt het onderwerp aangeven met één woord of een klein groepje woorden.
Maak dus geen hele zin.

2. Deelonderwerpen: Een geluids- of beeldfragment kan veel onderwerpen bevatten,
deze worden deelonderwerpen genoemd.

3. Hoofdgedachte: De inhoud van een fragment kun je vaak in een zin samenvatten.
Dit wordt de hoofdgedachte genoemd.
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Aan de slag
Hoofdgedachte benoemen
Bekijk de filmpjes die hieronder staan. Benoem voor ieder filmpje de hoofdgedachte.
Het kan zijn dat de hoofdgedachte genoemd wordt in het filmpje, maar het kan ook zijn dat je de
hoofdgedachte zelf moet formuleren.

Bespreek jouw antwoorden met je klasgenoten.

kn.nu/ww.c0c5a8b (youtu.be)

kn.nu/ww.6798614 (youtu.be)

kn.nu/ww.0fdc0bf (youtu.be)

Theorie
Bekijk het filmpje over kernzinnen

Kernzinnen
kn.nu/ww.6857ea2 (youtu.be)

Nog even in het kort:

Onderwerp
Een tekst gaat altijd ergens over. Dat noemen we het onderwerp.
Je komt het onderwerp te weten door je af te vragen: waar gaat de tekst over?
Het onderwerp druk je uit in één woord of enkele woorden (niet in een zin).

Deelonderwerpen
De alinea's bespreken de verschillende kanten van dat onderwerp. 
Die verschillende kanten noemen we deelonderwerpen. Het onderwerp van de hele tekst wordt
verdeeld in deelonderwerpen. Zo kan het onderwerp van een hele tekst 'openbaar vervoer' zijn.
In de alinea's worden dan bijvoorbeeld de drie deelonderwerpen 'soorten openbaar vervoer',
'dienstregeling en planning' en 'voordelen openbaar vervoer' besproken.

Titel
Boven een tekst staat een titel. De titel kan aangeven waar de tekst over gaat.
Maar een titel kan je ook nieuwsgierig maken door het onderwerp nog niet te verklappen.

Hoofdgedachte 
De inhoud van de tekst is vaak in één zin samen te vatten. Dat is dan de hoofdgedachte. Vaak staat
deze in de inleiding. Dat is meestal alinea 1 en 2 en soms hoort alinea 3 daar ook bij. 

Kernzin
De kernzin is de basis van elke alinea. Het is één van de belangrijkste bouwstenen van de tekst. Vaak
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is het de eerste of de laatste zin van een alinea. De kernzin geeft de hoofdgedachte van de alinea aan
(LET OP: dus niet de hoofdgedachte van de complete tekst).

 

Aan de slag

OEFENEN hoofdgedachte, onderwerp en
deelonderwerp
maken.wikiwijs.nl/p/questionnaire/standalone/2093562

waar of niet waar

1. In het middenstuk van een tekst wordt een korte samenvatting van het onderwerp
gegeven.

a. waar 
b. niet waar

waar of niet waar
Als je een conclusie trekt in de tekst, vind je de conclusie terug in het slot van de tekst.

a. waar
b. niet waar

waar of niet waar

1. De inleiding van een tekst eindigt vaak met een vraag, met een mening of met een
vooraankondiging.

a. waar 
b. niet waar

Theorie
Bekijk het filmpje over het maken van de geleide samenvatting.

Hoe maak je een geleide samenvatting?
kn.nu/ww.1136403 (youtube.com)

Aan de slag
Nu ga je zelf oefenen met een opdracht uit het CSE van 2014. Succes!

Opdracht geleide samenvatting uit het CSE-NL 2014, tweede tijdvak
kn.nu/ww.b07e0cb (pdf, maken.wikiwijs.nl)
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Als je de samenvatting hebt geschreven, wissel je het werk uit met een klasgenoot. Aan de hand van
het feedback formulier kijk je elkaars werk na. Daarna kan je met de tips van je klasgenoot jouw eigen
samenvatting nog aanpassen als je dat wilt. 

Hieronder vind je het feedback formulier.

Feedback formulier voor de geleide samenvatting uit het CSE-NL 2014,
tweede tijdvak
kn.nu/ww.d559a6b (pdf, maken.wikiwijs.nl)

ANTWOORDEN hoofdgedachte filmpjes
Hoofdgedachte film 1:
Manon Melis droomt van plaatsing voor het WK met het Nederlandse vrouwen voetbalelftal.

Hoofdgedachte film 2:
Celine wil leren hoe ze lucide kan dromen en
om hierachter te komen schakelt ze de hulp van BNN in.

Pagina 16 Begrijpend lezen GT 

http://kn.nu/ww.d559a6b


Tekstopbouw

Doel
Je kunt een tekst indelen in betekenisvolle delen en de relaties tussen die delen benoemen.

Je kunt in een tekst meningen, feiten en argumenten aanwijzen
Je kunt de inleiding, het middenstuk en een slot van een tekst aanwijzen.
Je kent de tekstverbanden: voorbeeld, opsomming, tegenstelling, reden, middel-doel, oorzaak-
gevolg, uitleg, samenvatting, voorwaarde en vergelijking. En kunt hier signaalwoorden bij
noemen.
Je kunt alinea's aanwijzen.
Je kunt de kernzin van een alinea benoemen.
Je kunt in een tekst hoofd- en bijzaken onderscheiden en aanwijzen.

Theorie
Zoals je hebt geleerd is een tekst altijd opgebouwd volgens een vaste structuur. Zo is er een titel en is
de tekst ingedeeld in alinea's. De alinea's zijn met elkaar verbonden door de tekstverbanden.
Tekstverbanden kun je herkennen aan bepaalde signaalwoorden.

Bekijke het filmpje over alinea en tekstverbanden

Alinea en Tekstverbanden
kn.nu/ww.279f6a9 (youtu.be)

Nog even op een rij

Tekstverband Uitleg Signaalwoorden Voorbeeldzin

Uitspraak-
voorbeeld

In een tekst staat een
uitspraak of een bewering.
Daarna volgen een of meer
voorbeelden.

bijvoorbeeld, als
voorbeeld, zo

Je kunt in de spits haast niet meer
opschieten in de Randstad.
(= uitspraak/bewering)

Zo kost het je vaak twee uur om
van Den Haag naar Rotterdam te
reizen, een afstand die je normaal
in twintig minuten aflegt.
(= voorbeeld)

Uitspraak-
opsomming
(opsommend
verband)

Na een uitspraak of
bewering worden
verschillende dingen achter
elkaar opgenoemd.

ook, verder,
bovendien, nog,
daarnaast, niet
alleen … maar ook,
ten eerste … ten
tweede

Mijn vrije tijd gebruik ik voor leuke
dingen. (= uitspraak/bewering)

In de eerste plaats sport ik graag.
Verder houd ik van televisiekijken.
Ook vind ik het heerlijk om een
spannend boek te lezen.
(= opsomming van drie zaken)

Tegenstelling
(tegenstellend
verband)

Er wordt iets gezegd en
daarna wordt het
tegenovergestelde beweerd.

maar, daarentegen,
echter, integendeel,
enerzijds …
anderzijds, daar
staat tegenover

Evert is een ontzettend
avontuurlijke vent. (= uitspraak)

Zijn vriend daarentegen is een
enorme huismus die er geen
behoefte aan heeft bijzondere
dingen te beleven. (= tegenstelling)
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Middel-doel
Iemand noemt een doel en
daarbij een middel waarmee
dat doel kan worden bereikt.

waarmee, daarmee,
met dat doel, het
doel is, door middel
van, om, om te, met
behulp van

De stichting Wakker Dier komt op
voor de dieren. (= doel)

Door middel van reclamespotjes
op de televisie vraagt die club
aandacht voor het ellendige leven
van kippen en varkens in de bio-
industrie (= middel)

Oorzaak-gevolg
(oorzakelijk
verband)

Iemand doet een uitspraak
die een oorzaak bevat.
Daarna wordt het gevolg
genoemd.

daardoor, hierdoor,
doordat, zodat,
waardoor

Het heeft de afgelopen winter
nauwelijks gevroren. (= oorzaak)

Hierdoor zijn er dit voorjaar erg
veel insecten. (= gevolg)

Uitspraak-
vergelijking
(vergelijkend
verband)

Er worden twee of meer
dingen met elkaar
vergeleken.

net als, vergeleken
met, zoals, hetzelfde

In Nederland zijn de snelwegen
overvol. (= uitspraak)

Hetzelfde zie je in alle landen van
West-Europa. (= vergelijking)

Overeenkomst-
verschil

Als je iets met elkaar
vergelijkt, kunnen er
overeenkomsten, maar ook
verschillen zijn. Het
verband overeenkomst-
verschil is dus een verdere
uitwerking van het verband
uitspraak-vergelijking.

Signaalwoorden
overeenkomst: net
zoals, hetzelfde,
ook.

Signaalwoorden
verschil: in
tegenstelling tot,
maar, echter.

Overeenkomst Op mijn school zijn
de regels dit jaar een stuk strenger
geworden. (= uitspraak)

Hetzelfde is gebeurd op de school
van mijn zus. (= overeenkomst)

Verschil Kaartjes voor
popconcerten zijn de laatste jaren
enorm gestegen. (= uitspraak)

Maar (= signaalwoord) de tickets
voor de bioscoop of het theater zijn
nauwelijks duurder geworden. (=
verschil)

Uitspraak-reden
(redengevend
verband)

Er wordt een uitspraak
gedaan en daarvan een
reden genoemd. Een reden
geeft aan waarom iemand
iets wel of niet doet.

daarom, want, omdat

Ik heb besloten meer aan sport te
gaan doen (= uitspraak), omdat ik
me de laatste tijd slap en futloos
voel. (= reden)

Uitspraak-uitleg of
toelichting
(uitleggend of
toelichtend
verband)

Iemand doet een uitspraak
en legt die uit of licht die
toe. Vaak gebruikt hij bij de
uitleg of de toelichting een
voorbeeld.

dat wil zeggen, zo,
met andere woorden,
bijvoorbeeld, ter
toelichting

Het lijkt me niet verstandig die cd
nieuw te kopen. (= uitspraak)

Je zou bijvoorbeeld eens op
Marktplaats kunnen kijken, waar
ontzettend veel cd’s voor heel lage
prijzen worden aangeboden. (=
toelichting)

Uitspraak-
verklaring
(verklarend
verband)

Iemand doet een uitspraak
en verklaart die daarna. Een
verklaring kan een reden of
een oorzaak zijn. Een
oorzaak ligt buiten de wil
van de mens. Een reden is
iets wat mensen doen.

een verklaring
hiervoor is, dit komt
doordat

Oorzaak Steeds meer mensen uit
Barendrecht gaan tijdens de
ochtendspits niet meer met de auto
Rotterdam in. (= uitspraak)

Dit komt doordat de nieuwe
sneltram je in een kwartiertje
probleemloos en zonder fileleed
naar het centrum van de stad
brengt. (= verklaring)

Reden Vanavond kan ik het niet te
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laat maken (= uitspraak), omdat ik
morgen vroeg naar Groningen wil
vertrekken. (= reden)

Uitspraak-argument
(argumenterend
verband)

Iemand doet een uitspraak
en ondersteunt die met een
argument. Een argument
kan een reden of een
voorbeeld zijn.

omdat, daarom, want

Het is goed dat de Europese
landen een verbod op
zeehondenbont hebben ingevoerd
(= uitspraak), omdat de
zeehondenjacht in Canada maar
blijft doorgaan. (= argument)

Uitspraak-conclusie
(concluderend
verband)

In een tekst staan enkele
uitspraken en vervolgens
wordt daaruit een conclusie
getrokken. Een conclusie is
een gevolgtrekking uit wat
eerder is gezegd. Vaak kun
je bij een conclusie het
woord ‘dus’ toevoegen.

dus, alles overziend,
concluderend

De recensent van Kidsweek vindt
dit een prachtig boek. (= uitspraak)

Maar in de Jeugdboekengids lees
ik een heel negatieve bespreking.
(= uitspraak)

De meningen zijn dus nogal
verdeeld. (= conclusie)

Samenvatting
(samenvattend
verband)

De tekst bespreekt het
onderwerp uitvoerig en het
belangrijkste wordt nog
eens kort samengevat. Het
is ook mogelijk dat het
belangrijkste in de inleiding
van een tekst wordt
samengevat.

kortom, al met al,
alles bij elkaar,
samenvattend

Kortom, al is er heel wat aan te
merken op de geloofwaardigheid
van het verhaal, op de manier
waarop de personages zijn
neergezet, op de speciale effecten
en op het slot, toch zullen veel
kijkers van deze bijzondere film
kunnen genieten. (= samenvatting)

Voorwaarde
(voorwaardelijk
verband)

 

In de tekst staat dat er
eerst iets moet gebeuren,
voordat iets anders kan
plaatsvinden. Het eerste is
dan de voorwaarde.

op voorwaarde dat,
mits, als, indien,
tenzij

Als je nu eerst je huiswerk afmaakt
(= voorwaarde), gaan we straks
naar de film.

Aan de slag

OEFENEN signaalwoorden en tekstverbanden
maken.wikiwijs.nl/p/questionnaire/standalone/2093345
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Maak de volgende opdracht over signaalwoorden

Vul de juiste signaalwoorden in.
Kies uit de volgende woorden:  toch - maar - ook - tenzij - of - dan - omdat

Doe je graag computerspelletjes _______________lees je liever een boek?

Lees de opdracht goed, _______________kan je een goed cijfer halen.

Je kunt zeker winnen, _______________je een blessure oploopt

Ze gingen zwemmen, _______________het snikheet was.

De voetballer besloot uiteindelijk _______________te stoppen.

Ik kan goed zingen, _______________erg slecht dansen.

Zorg voor waterdichte kleding en _______________voor stevige schoenen.

Zoek in onderstaande tekst de signaalwoorden die het verband tussen de
alinea's laten zien op. Het zijn er 12
Iedereen die weleens een brief of e-mail moet schrijven, kent het probleem. Hoe moet je iets
duidelijk uitleggen in geschreven taal?
Daarvoor zijn wel een paar goede tips te geven.
Allereerst kun je voor jezelf een lijstje van stappen maken: wat wil je eerst uitleggen, en wat
daarna? De volgorde is heel belangrijk.
Een tekst is immers niet te volgen als alles zomaar door elkaar staat, of als je steeds weer moet
terugkomen op wat je eerder al gezegd hebt. Je moet dus eerst je eigen gedachten ordenen.
Maar dat is nog niet alles.
Zorg er ook voor dat je zinnen niet te lang zijn. Gebruik geen moeilijke woorden en herhaal jezelf
niet.
Kortom: zet alles op een rijtje voor jezelf en houd je tekst kort en krachtig. Dan komt je bedoeling
over en is je verhaal plezierig om te lezen!

In onderstaande tekst zijn de alinea's door elkaar geraakt. Let goed op de
signaalwoorden en zoek uit wat de juiste volgorde is!
Hoe ik een werkstuk leerde maken
A
Daarom ging ik eerst maar eens aan andere leerlingen vragen, hoe zij aan een onderwerp
kwamen. Op die vraag kreeg ik de gekste antwoorden. De een ging in de boekenkast thuis
snuffelen, de ander probeerde een oud werkstuk van zijn broer af te troggelen.

B
Uiteindelijk werd ik gered door de boekverkoper. Hij liet me een nieuw boek zien over de Inca's,
met prachtige afbeeldingen erin. Daardoor wist ik ineens wat ik wilde, en de rest ging… nou niet
vanzelf, maar toch gemakkelijker dan ik dacht.
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C
Om te beginnen wist ik echt niet wat me overkwam: als een donderslag bij heldere hemel gaf de
geschiedenisdocent ons opdracht, een werkstuk van minstens 25 bladzijden te schrijven over
een onderwerp naar eigen keuze. Hoe we dat moesten aanpakken, vertelde hij er niet bij!

D
Maar zo wilde ik het toch niet aanpakken, want geschiedenis vond ik best een leuk vak. Dan
maar naar de boekhandel om eens rond te neuzen in de geschiedenisafdeling. Die was best
uitgebreid. Na een uur bladeren was ik redelijk wanhopig.

a. A-D-B-C
b. C-A-D-B
c. B-A-D-C
d. D-A-B-C

Oefen ook nog even op cambiumned via deze link
kn.nu/ww.9fbf211 (cambiumned.nl)

En nog een laatste oefening, ook op cambiumned, via deze link
kn.nu/ww.2884a31 (cambiumned.nl)

Theorie
Weet je het nog? Het onderscheid tussen feiten en meningen? En weet je nog wat goede argumenten
ook alweer zijn? Haal je kennis weer even op, op de volgende internetsite:

Feiten, meningen en argumenten
kn.nu/ww.1dd1089 (nederlandsindeonderbouw.weebly.com)

Tussentijdse toets
Je hebt nu de theorie over tekstverbanden en signaalwoorden geleerd en ermee geoefend. Nu is het
tijd voor een toets. Je download de toets en maakt deze op de computer. Vervolgens lever je de toets
in, in het inleverbakje op It's Learning bij de module Begrijpend lezen. 

Succes.

Toets signaalwoorden en tekstverbanden
kn.nu/ww.bb4b996 (doc, maken.wikiwijs.nl)
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Afronden

Je bent bijna klaar met de module begrijpend lezen. 

Om de module af te sluiten moet je nog een eindtoets maken. 

Maar voor je hieraan begint, is hier nog een stappenplan voor je. 

In dit stappenplan zie je precies welke stappen nodig zijn om een tekst op de juiste manier te lezen.

Bedankt voor je deelname aan deze module en veel succes met de eindtoets!

STAPPENPLAN LEZEN EN WOORDHULP

STAPPENPLAN LEZEN EN WOORDHULP DOWNLOAD
kn.nu/ww.99a2334 (pdf, maken.wikiwijs.nl)

Eindtoets
Maak de eindtoets begrijpend lezen

Je kunt hier de opgaven, het tekstboekje en de uitwerkbijlage downloaden. De antwoorden mag je op
de uitwerkbijlage typen, opslaan en daarna inleveren in het inleverbakje in It's Learning. 

TEKSTBOEKJE EINDTOETS BEGRIJPEND LEZEN
kn.nu/ww.26c49ed (pdf, maken.wikiwijs.nl)
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OPGAVEN EINDTOETS BEGRIJPEND LEZEN
kn.nu/ww.e3082d4 (pdf, maken.wikiwijs.nl)

UITWERKBIJLAGE EINDTOETS BEGRIJPEND LEZEN
kn.nu/ww.c136f93 (docx, maken.wikiwijs.nl)
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Slot

Je hebt nu de module begrijpend lezen afgesloten. 

Wil je verder oefenen dan kan dat op de volgende sites:

 

Cambiumned
kn.nu/ww.cb41965 (cambiumned.nl)

Eindexamensite
kn.nu/ww.8952eeb (eindexamensite.nl)
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Antwoorden

Antwoorden: Korte Toets leesstrategieën, tekstsoorten en
tekstdoelen.

Nieuwe Categorie

Nieuwe feedback (0 tot 5 punten)

Feedback

Nieuwe feedback (5 tot 10 punten)

Feedback

Vragen en antwoorden in deze categorie
Lees de tekst en beantwoord de vraag
Beste lezers,

Mijn ouders en ik gaan altijd op vakantie met de camper. Nu hebben wij met vrienden
afgesproken om samen te gaan reizen. Er is echter één ding waar ik een probleem mee heb.
Onze vrienden doen hun grote behoefte, hun drol dus, in een plastic zakje. Ze poepen dus niet in
hun wc in de camper. Vervolgens lopen ze met hun plastic zakje over de camperplaats of als we
vrij staan en er nergens een prullenbak te vinden is, deponeren ze het zakje onder hun camper.
Ik vind dit zo ontzettend vies. Ten eerste wil ik niet zien wanneer iemand zijn behoefte heeft
gedaan, wat ik dus nu wel zie omdat ze met een zakje lopen waar niet veel in zit en dus geen
afval is. Ten tweede als er geen prullenbak is, moet ik naar dat zakje kijken dat onder hun
camper ligt. Als het erg warm is, wordt dat zakje steeds boller en boller. Ik snap gewoon niet
waarom mensen hier hun camperwc niet voor durven gebruiken. We willen toch niet in een soort
riolering op vakantie gaan? Doe er dan wat aan!

Met vriendelijke groet,
Iemand die gewoon op de wc gaat in de camper.

 

Wat is de tekstsoort?

Wat is het tekstdoel?

1. advertentie - aansporen tot handelen (0 punten)

2. klachtenbrief - informeren (0 punten)

3. betoog - overtuigen (0 punten)

4. klachtenbrief - aansporen tot handelen (1 punten)

Waarde: 1 punten

Bekijk de afbeelding en beantwoord de vraag.
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Wat is het tekstdoel?

1. amuseren (0 punten)

2. informeren (0 punten)

3. aansporen tot handelen (1 punten)

4. overtuigen (0 punten)

Waarde: 1 punten

Bekijk de afbeelding en beantwoord de vraag

Pagina 26 Begrijpend lezen GT 



Wat is de tekstsoort en wat is het tekstdoel?

1. klachtenbrief - overtuigen (0 punten)

2. ingezonden brief - overtuigen (1 punten)

3. ingezonden brief  - aanporen tot handelen (0 punten)

4. klachtenbrief - aanporen tot handelen (0 punten)

Waarde: 1 punten

leesstrategie bepalen
Zoek de juiste leesstrategie bij wat er wordt gedaan

1. e
2. b
3. a
4. d
5. c

Waarde: 1 punten
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Bekijk de afbeelding en beantwoord de vraag

 

Wat is het tekstdoel?

amuseren

Waarde: 1 punten

Publiek
Voor wie heeft de schrijver, van de tekst uit de vorige opdracht, de tekst geschreven?

1. kinderen (0 punten)

2. lezers van het Algemeen Dagblad (1 punten)

3. volwassenen (0 punten)

4. economen (0 punten)

Waarde: 1 punten
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Bekijk de afbeelding en beantwoord de vraag

 

Voor welk publiek is deze tekst?

1. kinderen (0 punten)

2. volwassenen (0 punten)

3. leerlingen (1 punten)

4. docenten (0 punten)

Waarde: 1 punten

Tekstdoel
Wat is het tekstdoel van de tekst op de afbeelding uit de vorige vraag

1. amuseren (0 punten)

2. informeren (1 punten)

3. overtuigen (0 punten)

4. aansporen tot handelen (0 punten)

Waarde: 1 punten

Vul de woorden op de juiste plaats in.
Als een schrijver zijn tekst schrijft, houdt hij rekening met het _______________. Een roman of
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een stripboek hebben als doel het _______________van mensen. In studieboeken vind je
vooral _______________teksten. Bij studieboeken is de leesstrategie
dus vooral _______________lezen. Maar als je de krant gaat lezen, begin je meestal
met _______________lezen, door je eerst te richten op de krantenkoppen. 

 

Juist antwoord:

Als een schrijver zijn tekst schrijft, houdt hij rekening met het publiek. Een roman of een
stripboek hebben als doel het amuserenvan mensen. In studieboeken vind je
vooral informerendeteksten. Bij studieboeken is de leesstrategie dus vooral intensieflezen.
Maar als je de krant gaat lezen, begin je meestal met globaallezen, door je eerst te richten op de
krantenkoppen. 

 

Waarde: 1 punten

Publiek bepalen
Voor welk publiek zijn de volgende teksten geschreven?

1. c
2. e
3. d
4. b
5. a

Waarde: 1 punten

Antwoorden: OEFENEN hoofdgedachte, onderwerp en
deelonderwerp

waar of niet waar

1. In het middenstuk van een tekst wordt een korte samenvatting van het onderwerp
gegeven.

1. waar 
2. niet waar

Aantal punten juist antwoord: 1

waar of niet waar
Als je een conclusie trekt in de tekst, vind je de conclusie terug in het slot van de tekst.
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1. waar
2. niet waar

Aantal punten juist antwoord: 1

waar of niet waar

1. De inleiding van een tekst eindigt vaak met een vraag, met een mening of met een
vooraankondiging.

1. waar 
2. niet waar

Aantal punten juist antwoord: 1

Antwoorden: OEFENEN signaalwoorden en tekstverbanden

Vul de juiste signaalwoorden in.
Kies uit de volgende woorden:  toch - maar - ook - tenzij - of - dan - omdat

Doe je graag computerspelletjes _______________lees je liever een boek?

Lees de opdracht goed, _______________kan je een goed cijfer halen.

Je kunt zeker winnen, _______________je een blessure oploopt

Ze gingen zwemmen, _______________het snikheet was.

De voetballer besloot uiteindelijk _______________te stoppen.

Ik kan goed zingen, _______________erg slecht dansen.

Zorg voor waterdichte kleding en _______________voor stevige schoenen.

Juist antwoord:

Kies uit de volgende woorden:  toch - maar - ook - tenzij - of - dan - omdat

Doe je graag computerspelletjes oflees je liever een boek?

Lees de opdracht goed, dankan je een goed cijfer halen.

Je kunt zeker winnen, tenzijje een blessure oploopt

Ze gingen zwemmen, omdathet snikheet was.

De voetballer besloot uiteindelijk tochte stoppen.

Ik kan goed zingen, maarerg slecht dansen.

Zorg voor waterdichte kleding en ookvoor stevige schoenen.

Aantal punten juist antwoord: 1
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Zoek in onderstaande tekst de signaalwoorden die het verband tussen de
alinea's laten zien op. Het zijn er 12
Iedereen die weleens een brief of e-mail moet schrijven, kent het probleem. Hoe moet je iets
duidelijk uitleggen in geschreven taal?
Daarvoor zijn wel een paar goede tips te geven.
Allereerst kun je voor jezelf een lijstje van stappen maken: wat wil je eerst uitleggen, en wat
daarna? De volgorde is heel belangrijk.
Een tekst is immers niet te volgen als alles zomaar door elkaar staat, of als je steeds weer moet
terugkomen op wat je eerder al gezegd hebt. Je moet dus eerst je eigen gedachten ordenen.
Maar dat is nog niet alles.
Zorg er ook voor dat je zinnen niet te lang zijn. Gebruik geen moeilijke woorden en herhaal jezelf
niet.
Kortom: zet alles op een rijtje voor jezelf en houd je tekst kort en krachtig. Dan komt je bedoeling
over en is je verhaal plezierig om te lezen!

Hoe

Daarvoor

Allereerst

Daarna

als

of

dus

Maar

ook

en

Kortom

Dan

 

 

Aantal punten juist antwoord: 1

In onderstaande tekst zijn de alinea's door elkaar geraakt. Let goed op de
signaalwoorden en zoek uit wat de juiste volgorde is!
Hoe ik een werkstuk leerde maken
A
Daarom ging ik eerst maar eens aan andere leerlingen vragen, hoe zij aan een onderwerp
kwamen. Op die vraag kreeg ik de gekste antwoorden. De een ging in de boekenkast thuis
snuffelen, de ander probeerde een oud werkstuk van zijn broer af te troggelen.

B
Uiteindelijk werd ik gered door de boekverkoper. Hij liet me een nieuw boek zien over de Inca's,
met prachtige afbeeldingen erin. Daardoor wist ik ineens wat ik wilde, en de rest ging… nou niet
vanzelf, maar toch gemakkelijker dan ik dacht.
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C
Om te beginnen wist ik echt niet wat me overkwam: als een donderslag bij heldere hemel gaf de
geschiedenisdocent ons opdracht, een werkstuk van minstens 25 bladzijden te schrijven over
een onderwerp naar eigen keuze. Hoe we dat moesten aanpakken, vertelde hij er niet bij!

D
Maar zo wilde ik het toch niet aanpakken, want geschiedenis vond ik best een leuk vak. Dan
maar naar de boekhandel om eens rond te neuzen in de geschiedenisafdeling. Die was best
uitgebreid. Na een uur bladeren was ik redelijk wanhopig.

1. A-D-B-C
2. C-A-D-B
3. B-A-D-C
4. D-A-B-C

Aantal punten juist antwoord: 1
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Bronnen
Bron Type
Leesstrategieën
https://youtu.be/15GySyrXDo4?list=PLHhHafFcp92UeC4vtmKqG6KpxPFAc6z
NU

Video

OEFENING 1
http://www.cambiumned.nl/oefeningen/oefening-1-leesstrategieen/

Link

OEFENING 2
http://www.cambiumned.nl/oefeningen/opdracht-2-leesstrategieen/

Link

Kennisbank opmaak
http://www.studionederlands.nl/KB_vmbo_bb/opmaak.html

Link

Oefenen via: Leestrainer beeld en opmaak
http://leestrainer.nl/Begrijpend%20lezen/vo/beeldenopmaak.htm

Link

Tekstdoel en tekstsoort
https://youtu.be/qZDlPdGp9vY

Video

OEFENING Tekstdoelen
http://maken.wikiwijs.nl/74610/Tekstdoelen__vmbo_kgt34

Link

Hoofdgedachte en onderwerp
https://youtu.be/mInvDIkeYbY

Video
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https://youtu.be/mInvDIkeYbY


https://youtu.be/C3jgJ3It3d8
https://youtu.be/C3jgJ3It3d8

Video

https://youtu.be/OByHtmX9QGs
https://youtu.be/OByHtmX9QGs

Video

https://youtu.be/DDgzYtuSCEA
https://youtu.be/DDgzYtuSCEA

Video

Kernzinnen
https://youtu.be/upTZ96u82pQ

Video

Hoe maak je een geleide samenvatting?
https://www.youtube.com/watch?v=c4phau8zZBE

Video

Alinea en Tekstverbanden
https://youtu.be/4F81-tWCfJw?list=PLHhHafFcp92UeC4vtmKqG6KpxPFAc6zN
U

Video

Oefen ook nog even op cambiumned via deze link
http://www.cambiumned.nl/oefeningen/oefening-1-verbindingswoorden/

Link

En nog een laatste oefeni...cambiumned, via deze link
http://www.cambiumned.nl/oefeningen/oefening-2-verbindingswoorden/

Link

Feiten, meningen en argumenten
http://nederlandsindeonderbouw.weebly.com/feiten-meningen-en-argumenten.ht
ml

Link

Cambiumned
http://www.cambiumned.nl/oefenen/lezen-schrijven-en-spreken/

Link

Eindexamensite
http://www.eindexamensite.nl/access-denied.html

Link

Bron Type
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https://youtu.be/4F81-tWCfJw?list=PLHhHafFcp92UeC4vtmKqG6KpxPFAc6zNU
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