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Schema 
leesstrategieën 

Strategie Leesdoel Aanpak

Oriënterend

Snel vaststellen of een tekst 

bruikbaar is.

Kijk naar:

– Titel

– Flaptekst

– Lead

– Eerste alinea

– Inhoudsopgave

– Tussenkoppen

– Schrijver

Globaal Vinden van hoofdzaken

Lees:

– Eerste en laatste alinea

– Eerste en slotzinnen van alinea’s

Intensief De tekst goed begrijpen

– Tekst helemaal lezen.

– Let op de inhoud van de inleiding, het middenstuk en 

het slot.

– Zoek de signaalwoorden en de verbanden tussen de 

verschillende tekstdelen.

- Achterhaal de betekenis van onbekende woorden als 

je die nodig hebt om de tekst te begrijpen.

– Bepaal onderwerp.

– Bepaal hoofdgedachte (het belangrijkste dat er over 

het onderwerp van de tekst wordt gezegd).



Je ziet een woord dat je niet begrijpt.
Wat kun je doen?
• Lees een stukje terug of verder:

• Daar staat soms een woord dat ongeveer hetzelfde betekent

• Daar staat soms een woord dat het tegengestelde betekent

• Daar wordt soms uitgelegd wat het woord betekent

• Kijk naar het plaatje bij de tekst:
• Misschien heeft het plaatje iets met het woord te maken

• Kijk naar het woord:
• Soms ken je al een stukje van het woord

• Soms kom je zelf niet achter de betekenis:
• Zoek het op in het woordenboek (let op de tijd!)



Examenteksten lezen

• In je examen kun je allerlei zakelijke teksten 
tegenkomen:

• Informerende teksten, zoals tijdschrift- of 
nieuwsartikelen;

• Instruerende teksten, zoals gebruiksaanwijzingen;

• Overtuigende teksten, zoals advertenties of 
artikelen waarin de schrijver argumenten voor zijn 
mening geeft.



Schema 
tekstdoelen



Meerkeuzevragen (Multiple Choice)

• De meeste examenvragen zijn meerkeuzevragen. Je kiest het antwoord uit 3 of 4 
antwoordopties. Soms zijn meerdere antwoorden mogelijk: als dit zo is staat het bij de 
vraag aangegeven!.

1. Lees de vraag en kijk of je de vraag begrijpt. Als je de vraag niet begrijpt, lees je de 
antwoordopties door. Hierdoor begrijp je de vraag waarschijnlijk wel.

2. Zoek de informatie in de tekst.

3. Bedenk zelf het antwoord bij de vraag:

• Staat jouw antwoord niet tussen de antwoordopties? Controleer dan eerst of je de vraag wel 
begrepen hebt.

• Zijn er meerdere antwoordopties die op jouw antwoord lijken? Lees dan nog een keer nauwkeurig 
om het precieze verschil te ontdekken

4. Let op: vaak komen de antwoordopties niet letterlijk uit de tekst, maar zijn ze anders 
geformuleerd!


