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Leesstrategieën 

 Oriënterend lezen Globaal lezen Zoekend lezen 

Wat wil ik? 
(=doel) 

verkennen waar een tekst over gaat en of de 
tekst bruikbaar is (wil ik verder lezen?), 
teksttype en tekstdoel achterhalen 

het onderwerp en de hoofdzaken van 
de tekst te weten komen (wat wordt er 
gezegd over het onderwerp?) 

snel specifieke informatie vinden 

Wat doe ik? 
(=werkwijze) 

lees de tekst niet volledig maar bekijk: 
- titel 
- algemene lay-out 
- auteur/bron 
- tussentitels 
- lead 
- afbeeldingen 

lees de tekst niet volledig maar lees: 
- titel 
- tussentitels 
- lead 
- eerste en laatste alinea 
- eerste en laatste zin van elke alinea 

lees de tekst niet volledig maar lees: 
- tussentitels 
- eerste en laatste zin van alinea 
- als je denkt de informatie in die alinea 
te vinden, dan die alinea volledig lezen 

 
Intensief/studerend lezen Kritisch lezen Genietend lezen 

Wat wil ik? 
(=doel) 

de tekst volledig begrijpen en eventueel 
samenvatten om te kunnen studeren 

je eigen oordeel vormen over de tekst, 
betrouwbaarheid nagaan 

amuseren, genieten, ontspannen 

Wat doe ik? 
(=werkwijze) 

lees de volledige tekst grondig en dan: 
- bekijk de structuur 
- zoek de hoofdgedachte de tekst/elke alinea 
- verklaar moeilijke woorden 
- onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken 
(schema) 

lees de volledige tekst grondig: 
- beoordeel of de bron betrouwbaar is 
of niet 
- ga na of alles correct is 
- maak onderscheid tussen feiten en 
meningen 
- vorm je eigen mening 

lees de tekst in je eigen tempo en voor je 
plezier 
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Woordenschatstrategieën 

Strategie Verklaring Voorbeeld 

context Bestudeer de context van het woord: zoek in de zin of 
in de alinea of het woord al wordt uitgelegd. Misschien 
kan je de betekenis afleiden uit andere informatie die je 
krijgt.  

socioloog 
“Sophie Wooward is een sociologe: voor haar job 
onderzoekt ze onze samenleving en alles wat daar 
mee te maken heeft.” 
Ik kan uit de context afleiden dat een socioloog iemand 
is die de samenleving onderzoekt.  

woordbouw 
(=taalkundig denken) 

Je kan het woord opdelen in delen die je misschien wel 
kent. Dit kan vaak met samenstellingen of afleidingen 
en woorden die een voorvoegsel hebben.  

anti-transpirant 
Ik weet dat anti tegen betekent.  
Transpireren is hetzelfde als zweten. 
Dus zal dit betekenen: tegen zweten.  

woordfamilie 
(=voorkennis) 

Je herkent in het woord een ander woord dat je wel 
kent. Dit kan je met andere Nederlandse woorden 
doen, maar je kan ook andere talen gebruiken.  

amoureuze 
Ik herken het Franse woord amour, wat liefde betekent. 
Amoureuze is een bijvoeglijk naamwoord, dus het zal 
iets als verliefd of romantisch betekenen.  

woordenboek/zoekmachine Je kan een woord ook altijd in het woordenboek 
opzoeken. Zoek wel steeds de juiste vorm. Voor 
werkwoorden is dat de infinitief. Voor zelfstandige 
naamwoorden het enkelvoud en voor bijvoeglijke 
naamwoorden de onverbogen vorm. Als een woord 
meerdere betekenissen heeft, moet je nog steeds naar 
de context kijken welke de juiste is.  

bal 
Als je bal opzoekt in het woordenboek krijg je twee 
betekenissen: 
1) rond en bol voorwerp 
2) feestelijke bijeenkomst waar men komt om te 
dansen 
Ik moet nu de context bekijken om te weten welke 
betekenis hier juist is.  

Overleggen met iemand anders Je kan natuurlijk ook altijd aan een tweede persoon 
vragen wat een woord betekent. Dan kan je eventueel 
vergelijken met wat jij zelf dacht en zo tot een conclusie 
komen. Op een toets of een examen is dit natuurlijk 
niet mogelijk.  

 

 


