
 

 

Oefenen met Lezen B2: antwoordblad Tekst 2 
 

Antwoorden B2 Tekst 2 

 

Het goede antwoord is vetgedrukt. Er staat ook uitleg bij. 

 

Vraag 1 Wat is de functie van alinea 3? 

 

A. Een voorbeeld. 

 

B. Een uitwerking. 

 

C. Een opsomming. 

 

Alinea 3 legt uit dat onderzoek aantoont dat intensief trainen de schoolprestaties bevordert. 

Dit volgt op alinea 2, waarvan de laatste zin is: ‘Inmiddels staat vast dat het succes wel 

degelijk iets te maken heeft met de intensieve sporttraining.’ 

 

Antwoord A is onjuist. Er is in alinea 3 geen sprake van een voorbeeld. 

Antwoord C is onjuist. Er is geen sprake van een opsomming. Bij een opsomming worden 

twee of meer verschillende delen genoemd. 

 

Tip: 

Bij een opsomming worden twee of meer gelijkwaardige delen na elkaar genoemd. 

Een uitwerking geeft uitleg over een eerder besproken onderwerp. 

Met een voorbeeld geeft de schrijver een mogelijkheid die een eerder besproken onderwerp 

verduidelijkt. 

 

Vraag 2 Wat is de belangrijkste informatie in alinea 3? 

 

A. Onderzoek toont aan dat veel bewegen de leerprestaties bevordert. 

 

B. Jonge sporters zijn goed in logisch denken en plannen. 

 

C. Ook bij volwassenen heeft beweging een positief effect op het brein. 

 

Antwoord A sluit aan op het onderwerp van het hele artikel. 

Antwoord B en C zijn onjuist. Dit zijn slechts details. 

 

Tip: 

Het onderwerp van een tekst geeft in één of enkele woorden aan waar de gehele tekst over 

gaat. 

 

 



 

 

Vraag 3 Hier volgen drie uitspraken: 

 

I. De lesmethode in Naperville bewijst dat je slim wordt van lichaamsbeweging. 

 

II. De lesmethode in Naperville laat zien hoe lichaamsbeweging je slimmer kan maken. 

 

III. Aan de hand van de lesmethode in Naperville wordt uitgelegd hoe je slimmer kunt 

worden door bewegen. 

 

Welke uitspraken zijn juist? 

 

A. I en II. 

 

B. I en III. 

 

C. I, II en III. 

 

D. II en III. 

 

Uitspraak I is juist. De combinatie van lichaamsbeweging en leren leverde slimmere 

leerlingen op. Onderzoekers hebben gebruik gemaakt van wat ze in Naperville zagen. 

Uitspraak II is juist. De methode Naperville is een voorbeeld bij de bewering dat je slimmer 

wordt van bewegen. 

Uitspraak III is juist. Dat je slimmer kunt worden door te bewegen wordt in de tekst 

uitgelegd aan de hand van de methode die toegepast werd in Naperville. 

 

Vraag 4 Waarom moeten de studenten in Naperville al tijdens het sporten intellectuele 

activiteiten uitvoeren? 

 

A. Om het afsterven van bestaande hersencellen te voorkomen. 

 

B. Het is belangrijk dat de nieuwe cellen en verbindingen zo snel mogelijk 

geactiveerd worden. 

 

C. De bloedtoevoer naar het hersenweefsel is zo beter. 

 

In alinea 10 staat: ‘De nieuwe cellen en verbindingen moeten zo snel mogelijk geprikkeld 

worden. Daarom moet de sportieve training hand in hand gaan met intellectuele uitdaging.’ 

 

Antwoord A is onjuist. Het bewegen stimuleert de groei van nieuwe hersencellen, maar 

voorkomt het afsterven van bestaande hersencellen niet. 

Antwoord C is onjuist. Dit wordt niet genoemd in de tekst. 

 

 



 

 

Tip: 

Verbanden worden vaak aangegeven met signaalwoorden. 

 

Vraag 5 In welke alinea wordt een verklaring gegeven voor het feit dat je slimmer wordt 

door intensieve beweging? 

 

A. Alinea 3. 

 

B. Alinea 4. 

 

C. Alinea 6. 

 

D. Alinea 7. 

 

In alinea 7 staat: ‘Dat zijn stoffen die de hersenen prikkelen om nieuwe verbindingen en zelfs 

nieuwe hersencellen aan te maken.’ Nieuwe verbindingen en nieuwe hersencellen zorgen 

ervoor dat we slimmer worden. 

 

Antwoord A is onjuist. Alinea 3 beschrijft dat het zo is, maar niet hoe het komt. 

Antwoord B is onjuist. Alinea 4 geeft een voorwaarde voor het slimmer worden door 

bewegen. 

Antwoord C is onjuist. Alinea 6 geeft geen verklaring. Er wordt iets geconstateerd. 

 

Vraag 6 Een tekst kan bestaan uit feiten en meningen. Waaruit bestaat deze tekst? 

 

A. Feiten. 

 

B. Feiten en meningen van anderen. 

 

C. Feiten, meningen van de schrijver en van anderen. 

 

In deze tekst worden geen uitspraken gedaan waarmee je het eens of oneens kunt zijn. 

 

Tip: 

Een feit is een vaststaand gegeven waar je het niet mee eens of oneens kunt zijn. 

Een mening is een uitspraak waar je het mee eens of oneens kunt zijn. 

 

Vraag 7 Wat is de hoofdgedachte van deze tekst? 

 

A. Lichamelijke beweging is de belangrijkste factor voor een hoog IQ. 

 

B. Lichamelijke beweging kan je intelligentie verhogen. 

 

C. Een experiment in Naperville bewijst dat leerlingen door regelmatig sporten hun 

schoolprestaties verbeteren. 



 

 

Dit is de belangrijkste informatie die de schrijver met deze tekst wil overbrengen. Dit staat 

centraal in de titel en de inleiding. 

 

Antwoord A is onjuist. Lichamelijke beweging kan een factor zijn om je intelligentie te 

verhogen, maar nergens staat dat het de belangrijkste factor is. 

Antwoord C is onjuist. Hoewel klopt wat er in deze zin staat, is het niet de hoofdgedachte. 

De schrijver wil duidelijk maken dat je slimmer kunt worden van veel bewegen. Het 

experiment in Naperville is daarbij een voorbeeld. 

 

Tip: 

De hoofdgedachte geeft in één zin antwoord op de vraag: ‘Wat wil de schrijver met deze 

tekst zeggen?' 

 

 

Vraag 8 Er zijn verschillende manieren om een tekst in te leiden. Voor welke manier is bij 

deze tekst gekozen? 

 

A. Beschrijving van het onderwerp. 

 

B. Beschrijving van de aanleiding. 

 

C. Situatieschets. 

 

In alinea 1 wordt het onderwerp van de tekst beschreven. Wat er in alinea 2 gezegd wordt 

over het experiment in Naperville is geen situatieschets, maar een voorbeeld dat verder 

uitgewerkt wordt. 

 

Antwoord B is onjuist. De aanleiding voor het schrijven van dit artikel wordt hier niet 

gegeven. De experimenten in Naperville begonnen 18 jaar geleden en zijn dus zeker geen 

aanleiding voor het schrijven van deze tekst. 

Antwoord C is onjuist. Zie uitleg bij antwoord A. 

 

Vraag 9 Wat is de beste samenvatting van alinea 13? 

 

A. Van twaalf weken denken aan krachttraining word je sterker. 

 

B. De Cleveland Clinic Foundation in Ohio onderzocht het verband tussen het gebruik 

van spieren en hersenen. 

 

C. Wie zijn hersenen gebruikt, verbetert volgens een onderzoek ook zijn spieren. 

 

Het is het omgekeerde van waar het de hele tekst over gaat: van het gebruiken van je spieren 

verbeter je je hersenen. 

 

Antwoord A is onjuist. Het is wel waar wat er staat, maar het is een voorbeeld en daarom 



 

 

gebruik je het niet in een samenvatting. 

Antwoord B is onjuist. Het gaat in deze alinea niet over een algemeen onderzoek, maar over 

een onderzoek naar de werking van denkkracht op de spieren. 

 

Tip: 

In een samenvatting staan alle hoofdzaken van de tekst. 

 

 

Vraag 10 Voor wie is deze tekst bedoeld? 

 

A. Voor mensen die op een snelle en aangename manier slimmer willen worden. 

 

B. Voor trainers en docenten die jonge mensen opleiden. 

 

C.  Voor iedereen die zich interesseert in de werking van onze hersenen. 

 

Deze tekst richt zich op een algemene doelgroep. 


