
LEZEN 2F en 3F

Periode 1 / 2: WEEKPLANNER : 2 uur Nederlands op een dag: 

1e uur theorie en opdrachten boek NU Nederlands; 

Klaar? Aftekenen. Tijd over? Online oefenen, huiswerk ander vak.

2e uur aansluiten bij lesstof van andere vakken (boek NN wel bijhebben!!!); 

> Vanaf 7 oktober: ander vakboek en verslagopdracht / stageboekje meenemen. 

Periode 1: 10 weken: LEZEN en werken aan (Stage)verslag; 

Periode 2: 10 weken: LUISTERTEN en werken aan (Stage)presenteren.

Individueel: mogelijk om extra oefentoets aan te vragen om te maken in de les.  







Onderwerp en hoofdgedachte

= Eén woord: belangrijke vindplaats: 

titel en eerste alinea

= Eén zin: de kortst mogelijke samenvatting.

Wat wil de schrijver de lezer duidelijk maken? 

2 F p. 8 t/m 15 opdr. 1 t/m 4 + examenopdracht
3F  p. 8 t/m 15 opdr. 1 t/m 3 + examenopdracht

Wen jezelf van begin af aan om zorgvuldig je antwoord te formuleren!

Je bent student mbo en oefent je taalgebruik om op 3 F-niveau te komen.

Denk voor jezelf hardop  om grip op een tekst te krijgen (leg het aan jezelf uit of aan 
elkaar – dan wel zachtjes overleggen)



• Uitdrukking: wat voor taalgebruik is dat ook 

alweer? (figuurlijk)
Ergens heil in zien

Een fluitje van een cent

Op de tocht staan (van banen)

Hoe heet ‘de andere vorm’ ook alweer. 

(letterlijk)

Woordenschat: moeilijke woorden in een tekst



toepassen lesstof

Wat weet je nog? 

Herhalen lesstof examenjaar vmbo

Leesvragenvuur

link2

https://wheeldecide.com/index.php?c1=Wat+heb+je+aan+een+titel+als+je+een+tekst+gaat+lezen?&c2=Waarnaar+kijk+je+om+een+tekst+snel+te+kunnen+lezen:+noem+vijf+dingen.+&c3=Waarvoor+zijn+de+titel,+de+tussenkopjes+en+de+inleiding+ook+alweer+bedoeld?+&c4=Hoe+noem+je+alle+belangrijke+informatie+die+over+een+onderwerp+wordt+gegeven&c5=In+hoeveel+zinnen+omschrijf+je+de+belangrijkste+informatie+uit+een+tekst?+&c6=Waar+vind+je+de+belangrijkste+informatie+uit+een+tekst?++&c7=Waarom+bevat+een+tekst+eigenlijk+bijzaken?+&c8=Wat+schrijf+je+op+als+je+een+samenvatting+maakt?+&c9=Noem+vijf+vaktermen+uit+het+vak+Nederlands+over+lezen:%E2%80%A6%E2%80%A6&c10=Is+de+volgende+zin+over+alinea%E2%80%99s+waar+of+niet+waar:+Een+tekst+heeft+nooit+meer+dan+vijf+alinea%E2%80%99s.+&c11=Is+de+volgende+zin+waar+of+niet+waar:+meestal+kun+je+een+tekst+in+drie%C3%ABn+delen&c12=Waarom+is+het+handig+om+in+een+tekst+Inleiding+,+Midden+(Kern)+en+Slot+te+herkennen?+&c13=Wat+is+vaktaal?+&c14=Leg+uit+wat+een+tekstdoel+is:+%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6.&c15=Hoe+beoordeel+je+of+een+argument+overtuigend+is?+&c16=Hoe+noem+je+het+als+zinnen+en+alinea%E2%80%99s+met+elkaar+in+relatie+staan?+&c17=Noem+drie+signaalwoorden+voor+oorzaak-gevolg+tekstverbanden:+%E2%80%A6.&col=rgy&t=Leesvragenvuur:+teksten+verkennen&time=5
https://miekevanos.com/2019/09/01/leesvragenvuur/?fbclid=IwAR3VYqVhmBNlV4878DVjrpA96O7RvcGEnklIchZ3sHFc0s4i7r0XUfJha-I


Praten over taal
1. Wat heb je aan een titel als je een tekst gaat lezen?

2. Waarnaar kijk je om een tekst snel te kunnen lezen: noem vijf dingen. 

3. Waarvoor zijn de titel, de tussenkopjes en de inleiding ook alweer bedoeld? 

4. Hoe noem je alle belangrijke informatie die over een onderwerp wordt gegeven?

5. In hoeveel zinnen omschrijf je de belangrijkste informatie uit een tekst? 

6. Waar vind je de belangrijkste informatie uit een tekst?  

7. Waarom bevat een tekst eigenlijk bijzaken? 

8. Wat schrijf je op als je een samenvatting maakt? 

9. Noem vijf vaktermen uit het vak Nederlands over lezen:……

10. Is de volgende zin over alinea’s waar of niet waar: Een tekst heeft nooit meer dan vijf 
alinea’s. 

11. Is de volgende zin waar of niet waar: meestal kun je een tekst in drieën delen. 

12. Waarom is het handig om in een tekst Inleiding , Midden (Kern) en Slot te herkennen? 

13. Wat is vaktaal? 

14. Leg uit wat een tekstdoel is: ……….

15. Hoe beoordeel je of een argument overtuigend is? 

16. Hoe noem je het als zinnen en alinea’s met elkaar in relatie staan? 

17. Noem drie signaalwoorden voor oorzaak-gevolg tekstverbanden: ….



Woordenschat begrippen teksten (lezen - schrijven)

Leesstrategie voor   

tekstonderwerp 

en 

doelgroep

Oriënterend lezen.  
• De tekst vluchtig bekijken.
• Eerste alinea scannen, kop en titel, onderschriften illustraties, 

bron. De lengte van de tekst en het aantal alinea’s. 
• Opvallend uitgelichte dingen, lay-out, woordgebruik en toon.

Leesstrategie  voor
deelonderwerpen 
en  
tekstdoel

Globaal lezen
• Inleiding: aandachttrekker en aanleiding. 
• Middenstuk: de 1e en laatste zin van een alinea. Tussenkoppen. 
• Slot: samenvatting, conclusie. 

Tekstdoelen 
van een schrijver.

1 amuseren    (vermaken) 
2 informeren   (dat je iets weet) 
3  instrueren (wat en hoe je iets moet doen) 
4 overtuigen  (een ander meenemen in jouw mening met 

argumenten) 
5 overhalen     (activeren om iets te doen of te laten)

Tekstgenres en 
tekstvormen 

Genres: verhalend, feitelijk en waarderend: vormen: 
Verhalend:           roman, strip, …
Feitelijk:               verslag, bijsluiter, recept, …
Waarderend:        betoog, advertentie, recensie, column, ..



Snap je de zin als je een moeilijk woord weglaat?  Ja? Lees gewoon verder!

Nee?  - Is het woord een samenstelling van één of meer woorden? Herken je delen? 

- Lees de zinnen voor en na het moeilijke woord: wordt het daarin uitgelegd? 

- Zoek het op in het woordenboek of op internet en noteer het in je moeilijke       

woordenschrift met de betekenis en enkele voorbeeldzinnen. 



Lezen kun je 

leren in 

stappen

Focus op de tekst en dan pas op de vragen, die tijd win je dik terug!

Stap 1 Bekijk de tekst oriënterend: een lange tekst in één minuut.

Stap 2 Lees daarna alleen de inleiding en het slot. 

Bedenk wat je al weet over het onderwerp. 

Bedenk waar de tekst over kan gaan. 

Stap 3 Lees nóg een keer de inleiding, alle kernzinnen en het slot. Dus nog een keer. 

De kracht van de methode zit in meerdere keren de belangrijkste stukken 

tekst lezen. Markeer de kernzinnen of schrijf de trefwoorden op. 

• Schrijf in één zin op wat er in de inleiding staat. 

• Beoordeel welke zin het belangrijkste is in een alinea.  Wat staat daar  als je het 

weergeeft in jouw eigen woorden?

De beweging van het schrijven wordt ook opgeslagen in je hersenen, waardoor het 

beter blijft hangen én je het ook makkelijker weer kunt oproepen en toepassen. 

Stap 4 Lees de tekst helemaal. 



1. Schrijf de titel op.

2. Schrijf op wat je denkt dat het onderwerp is.

3. Lees de tekst helemaal en schrijf in één zin op waar de tekst over gaat.

4. Markeer belangrijke trefwoorden, maar ben selectief!

5. Schrijf de hoofdzaken van de tekst op.

6. Schrijf aan de hand van bovenstaande punten jouw samenvatting.

7. Bedenk waarom dat de belangrijkste informatie uit de tekst is. 

8. Bedenk waarom een deel van de tekst bij de inleiding, de kern of het slot hoort.



toepassen lesstof



toepassen lesstof



Onderwerp en hoofdgedachte



toepassen lesstof

OPDRACHT

Artikel naar keuze uit 4 artikelen

• Onderwerp benoemen

• Artikel weergeven in eigen woorden

• Samenvatting maken 

• Hoofdgedachte formuleren in eigen woorden

Huiswerk mailen naar:







LEZEN

1.2 Doel en publiek 

• 2F pag 16-23

• 3F pag 16-22



Wat wil de maker? TEKSTDOELEN 

• https://www.youtube.com/watch?v=TcdFhcW-IB8&feature=youtu.be&list=PLHhHafFcp92UeC4vtmKqG6KpxPFAc6zNU

Tekstdoelen van een schrijver.
• 1   amuseren    (vermaken) 
• 2 informeren   (dat je iets weet) 
• 3   instrueren    (wat en hoe je iets moet doen) 
• 4   overtuigen  (een ander meenemen in jouw 

mening met argumenten) 
• 5   overhalen     (activeren om iets te doen of 

te laten)

https://www.youtube.com/watch?v=TcdFhcW-IB8&feature=youtu.be&list=PLHhHafFcp92UeC4vtmKqG6KpxPFAc6zNU


Bereiken lezer

Doelgroep bepalen / 

Lezersindelingen 

maken

• Algemeen breed 

• Deelgroepen: jongeren, volwassenen, mannen, 
vrouwen, x ….. 

Waarmee rekening 

houden? 

• Specifieke interesse  

• Kijken naar 

voorkennis

Publieksgericht: waarop 
letten?

• Hoe inzoomen op het onderwerp. 

• Een passende aandachtstrekker. 

• Taalgebruik (vakjargon, toon, woordkeuze), 
kleurgebruik, lay-out, bron, papiersoort, …



• 1.3 Betrouwbaarheid van tekst

• 2F pag 23-26

• 3F pag 23-30

LEZEN week 2



 

 
 

17 jarige Bram van stadt verdiend 100.000 euro met bitcoins.  Hoe drie 

scholieren journalisten in de val lieten trappen van Bram ‘Bitcoin’ van Stadt 

http://nieuwscheckers.nl/nieuwscheckers/hoe-drie-scholieren-journalisten-

in-de-val-lieten-trappen-van-bram-bitcoin-van-stadt/ 







Vraag jezelf af 



Bron: 

Wie publiceert het?

Waarin staat het artikel of wie zendt de film uit? 

Of wie is de maker van de video of het blog?

Controleer de bronnen: is het goed overgenomen? 

Schrijver: 

Wie schrijft het? Bestaat de persoon echt?

Hoe neutraal is die persoon? Geloofwaardig?

Hoe deskundig is de persoon?

Hoe neutraal zijn de bewoordingen? 

Doel:

Heeft de persoon of organisatie er baat bij? 

Wat is de reden of aanleiding voor het schrijven? 

Actueel:

Van welke datum  is het bericht? 

Hoe snel verouderen de gegevens? 

BRONONDERZOEK: hoe betrouwbaar is de informatie? 
Ook belangrijk bij het maken van je stageverslag:



Ezelsbruggetje: BINGO toepassen

B = Betrokkenen (personen die aan het woord komen)

I = Instanties of organisaties

N = Naam van de schrijver of de maker

G = Geografische aanduiding (locatie, plek, gebied, stad, land) 

O = Onderzoekspublicatie of beleidsdocument



Week 1 lezen  onderwerp – samenvatting- hoofdgedachte + 

Week 2 lezen  doelgroep - betrouwbaarheid checken

toepassen lesstof



Woordenschat hfd 1  wat is de betekenis? lezen / schrijven: toepassen in eigen zin

autoriteit (en) elektrische

recent technologie

campagne elektronica

dyslexieverklaring trendonderzoeker

undercover signaal

programma geactiveerd

compensatie succes 

regeling absoluut

vrijgevestigd teksten

in principe instrueren

compenseren weersverwachting

bemachtigen partij

centrum extra

apparaten concentratievermogen

machine capaciteit



artikel naar keuze

• SCHRIJF jouw samenvatting en oefen nóg een 

tekst.  

artikel naar keuze

• HERSCHRIJF jouw samenvatting en oefen nóg een 

tekst.  

https://nederlandszusenzo.nl onder Duiken in teksten
Hier vind je ook de artikelen 

https://nederlandszusenzo.nl/

