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Onderdeel Wat moet je doen  

Nakijken doc af laten 

tekenen

1e uur Oefentoets  hfd 1 ONLINE

33 t/m 

40

1e uur 2.1 De opbouw van een tekst

opdr 1 t/m 3

examenopdracht    Online extra 

oefenen

2e uur Tekstboek en schrift ander vak 

meenemen!

Met oog op verslag: indeling 

alinea en logische verbanden

Maken en onderling uitwisselen

Kort herhalen week 1 en 2





Tekstsoorten, doel, doelgroep, kenmerken







GEDAAN: 

week 1: Onderwerp en hoofdgedachte

week 2: Doel en publiek

Betrouwbaarheid en bronnen

Doen:

week 3 /  Indeling van een tekst

week 4:   Deelonderwerpen herkennen

week 5:   Tekstverbanden en signaalwoorden

tekstverbanden



Nakijken (antwoordblad)

waar nog eens goed naar kijken? 

Toelichtingsvragen:

het gaat erom dat je leert om argumenten aan te 

dragen en je mening helder te verwoorden

Woordenschat-geef-een-voorbeeld-van-vragen: 

geef een duidelijk voorbeeld van een zin waarin het 

woord op een juiste wijze wordt gebruikt. 



Overzichtelijke opbouw  tekstdelen

• Hoofdzaken: = actualiteit- algemene regels – grote lijn

» Bijzaken: voorgeschiedenis – voorbeelden –
details

• Tekstdelen hebben een functie: sommige delen hebben 
meerdere functies, maar dan overweegt er één. 

titel / inleiding - lead / 

midden - tussenkopjes – deelonderwerpen (boodschap 
van de alinea, waar  draait het om) - alinea’s  /

slot

• Tekststructuur: logisch verband tussen tekstdelen. 

Filmpje: Tekstopbouw: Tekstindeling en Tekststructuren







Even nog goed  doel van de 

tekst overbrengen:  

Hij / zij wilt dat jij…….



Veelvoorkomende tekststructuren

• Vraag-antwoord
• Aspecten (verschillende kanten van een 

onderwerp)
• Chronologie: (verloop in tijd: verleden-heden-

toekomst)
• Voor- en nadelen: (vraag of stelling, afweging, conclusie)
• Argument / reden: (standpunt – mening en onderbouwing)
• Tegenstelling: (twee of meer begrippen spreken elkaar tegen)
• Opsomming: (dingen worden na elkaar genoemd)
• Voorbeelden (om iets duidelijk te maken)
• Conclusie: (een samenvattend inzicht)
• Verklaring: (verschijnsel uitleggen: kenmerken, voorbeelden, 

(oorzaken- gevolgen, samenvatting)
• Voorwaarde: (een deel van de zin geeft aan waarvoor toestemming 

is gegeven) 
• Probleem - oplossing:  (gevolgen, oorzaken, oplossingen, afweging, conclusie)
• Oorzaak - gevolg: (er is iets gebeurd wat ervoor heeft gezorgd dat er iets 

anders gebeurde)
• Doel – middel: (iets wordt ingezet om iets te bereiken)



Vaste tekststructuren 

voorbeeld
Onderwerp: Vegetarisme

Inleiding: 

Iedereen zou vegetariër moeten worden! 
Zou het beter zijn als iedereen vegetariër wordt?

Middenstuk:
Argumenten voor:

• Dieren zorgen voorveel 
ammoniak-uitstoot

• Het is beter voor het milieu 

Argumenten tegen:
• We hebben voedingsstoffen uit 

vlees nodig

• (weerlegging) We zouden ook 
biologische vlees kunnen eten: 
die dieren worden niet wreed 
behandeld.

Slot: Zou het beter zijn als iedereen vegetariër 
wordt? Nee… Ja…

aspect  kenmerk

argumentatiestructuur

inleiding stelling, standpunt (eventueel 

als vraag)

middenstuk argumenten voor de stelling

tegenargumenten (+ 

weerlegging)

slot herhaling stelling (of 

beantwoording vraag)



Vaste tekststructuren 

voorbeeld
Onderwerp: Plastic soep 

Inleiding: 

Er is te veel plastic in de oceanen waaronder 
flora en fauna lijdt. Hoe komen we van deze 
plastic rotzooi af?

Middenstuk:

Gevolgen
Ons milieu gaat ten koste van het afval dat in 
onze oceanen drijft.
Oorzaken
Mensen zijn zich er niet van bewust waar hun 
afval terecht komt en gooien dingen de zee in.

Oplossingen
We moeten mensen bewust maken van het 
probleem. Ook heeft Boyan Slat een machine 
ontworpen om het afval uit de oceaan te filteren.

Slot: iedereen moet bewust omgaan met 
zijn/haar afval en projecten zoals dat van Slat 
steunen.

probleem/oplossingsstructuur

inleiding probleem

middenstuk gevolgen (waarom is het een 

probleem?

oorzaken

oplossingen

slot de beste oplossing



Signaalwoorden geven het verband aan 

binnen een zin, tussen zinnen en tussen alinea’s.

Tekstverband en signaalwoorden



Verbindingswoorden

Geven aan dat een woord, een woordgroep, een zin of een tekstgedeelte iets met elkaar 

te maken hebben. Ze hebben een bepaald  VERBAND met elkaar.  Kenmerkend zijn 

bepaalde formuleringen of bepaalde woorden;  ook wel signaalwoorden genoemd. 

Bij feiten (zakelijk: bewezen en 

je kunt het zelf onderzoeken)

zie je formuleringen zoals

Uit onderzoek blijkt

Volgens de deskundige X

Het wetenschappelijk tijdschrift meldt

Bij meningen (persoonlijk: niet 

bewezen, wat iemand denkt)

zie je formuleringen zoals

Hij vindt de kruising bij de school niet veilig

Volgens de toeschouwers rijden de auto’s te hard….

X meent dat de nieuwste Samsung niets toevoegt….

Volgens de buurt gedraagt dat gezin zich als Tokkies

Bij argumenten  (daarmee 

verdedig je je mening) 

zie je formuleringen zoals 

omdat + argumentatie
want + redenen



Verband Signaalwoorden (dit kunnen ook zinnen zijn)

Redengevend  / Verklarend 
(je vindt iets en besluit zelf iets wel 
of niet te doen)

want, omdat, daarom, daardoor, namelijk, dus, de reden hiervoor, immers,  

Trouwens, we hadden geen tijd. 

Immers, de meeste mensen zijn bang voor 

gezichtsverlies. 

Oorzaak-Gevolg  
(oorzaak buiten je wil om met als gevolg…)

door, daardoor, doordat, als gevolg van, dat komt door, het gevolg is, dus, 
dankzij, bijgevolg, derhalve, deswege, dientengevolge, zodat, oorzaak …

War Child heeft veel geld opgehaald, waardoor veel 

kinderen nu onderwijs kunnen volgen

Voorwaardelijk 
(onder welke de conditie iets gebeurt)

als …. dan, indien, tenzij, wanneer, 

Concluderend kortom, dus, samengevat, al met al, concluderend, 

Verbindingswoorden binnen argumenten

voor  een standpunt

losstaand van andere argumenten

behorend  bij andere argumenten

verdedigend voor andere argumenten 

naar mijn mening, concluderend, kortom, dus voor 

ten eerste…, overigens, nog afgezien van, trouwens

daarbij komt, vooral ook, omdat

want, namelijk, omdat



Verband Signaalwoorden

Opsomming
aaneenschakelend: verschillende bij elkaar 
horende dingen achter elkaar noemen

en, ook, bovendien, ten eerste, ten tweede, bovendien, verder, ten slotte, 
niet alleen, maar ook, tevens ; en...en, noch...noch, zowel...als, 
evenmin/zomin...als  (reeksvormers)

Opa is te oud om mee te gaan. Bovendien is hij ziek. 

Hij is niet te oud en hij is evenmin te ziek

Tegenstelling
er wordt iets gezegd en daarna wordt het 
tegenovergestelde gezegd

maar, echter, toch, niettemin, desondanks, hoewel, ofschoon, integendeel, 
daar staat tegenover, behalve als, enerzijds; of  …. of, ofwel …. ofwel, 
hetzij …. hetzij….(reeksvormers) 

Hij zag er toch slecht uit. Oma daarentegen is nog 

goed ter been.

De vergadering zal hetzij in Antwerpen hetzij in Den 

Haag plaatsvinden.

Vergelijkend, overeenkomst evenals, hetzelfde als, lijkt op, overeenkomstig, is vergelijkbaar met

Toelichtend voorbeeld bijvoorbeeld, zoals, denk aan, neem nou, ter illustratie, dat wil zeggen, te 
denken valt aan, zo, een voorbeeld, 

Tijd / volgorde waarin dingen gebeuren
chronologisch

eerst, vervolgens, daarna, toen, ten slotte , aanvankelijk,  tot slot, 
uiteindelijk, tegelijkertijd,  intussen, wanneer, etc.  
Ook streepjes, bolletjes,  getallenrijtje. 

Plaats of locatie hier, daar, waar, waarin, waarop, …. 



Signaalwoorden



1. Sorteeroefening signaalwoorden



2. Luisteroefening herken het signaalwoord in 12 geluidsfragmenten



Woordenschat hoofdstuk 2 lezen / schrijven

logisch evaluatie

lead overproductie

introduceren beconcurreren

anekdote eisen

structuur milieu

conclusie effectief

argument Europa

verklaring saneren

cognitieve dissonantie mechanisme

publiceren varkenscyclus

rubriek symbool

instrueren toekomstperspectief

feiten route

experiment sociale interactie



Woordenschat 

hoofdstuk 2 

lezen / schrijven

maatschappij bacteriën concept

multidisciplinair traditionele criminelen

bedrijfsleven exemplaren product

commissie virussen horecaondernemer

interviewen infecties penetrant

docent obsessies mbo

restaurantmaaltijden cosmetisch weersomstandigheden

recensies pedicure automatisch

complexe situatie plastische chirurgie temperatuut

criteria depressie normaliter

reputatie organisatie ingenieur

citaat festival opleidingsniveau

ontwikkelingslanden analyse identificatie



Woordenschat hoofdstuk 2 lezen / schrijven

turkoois recyclen protectie

training stagiair scheidsrechter

accessoires stagecontract methode

creëren opzegtermijn impact

concentratie gelijke behandeling identiteit

lay-out eventueel make-up

socialiseren desnoods menu

essentieel opleiding

seconden diarree

dosering recept

ecologisch ingrediënt

gebruiksaanwijzing precieze

gebruiksvoorschrift adviseren



• Teksten Stikstof https://wp.me/p7kv2l-1PK

https://wp.me/p7kv2l-1PK
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