
Thuis in toetsen: toetsvragen LEZEN 

  

Het goed lezen van toetsvragen is een belangrijke vaardigheid die je kunt trainen! Wie traint haalt met een gelijke 
voorbereiding een beter resultaat dan een ongetrainde student.  

Zorg dat je weet wat de methode aangeeft dat je moet weten. Dus de theorieblokken ken je. Kijk eens goed naar 
de opdrachten hoe je de theorie moet kunnen toepassen. Hoe zitten de vragen steevast in elkaar per hoofdstuk 
of paragraaf? Oefen  online extra opdrachten.  
Leer van je fouten! Anders heb je er niets aan, want dan weet je niet waarom je antwoorden goed of fout waren.  
Was het slordigheid, heb je het niet echt goed begrepen  of wist je niet hoe je tot een antwoord kon komen 
(strategie toepassen). 

Wie goed de tekstverbanden en signaalwoorden in zijn hoofd heeft zitten, heeft daarvan superveel plezier bij 
begrijpend lezen en zoekend luisteren.  Dat geldt ook voor de indeling van tekstdoelen, tekstsoorten en 
tekstvormen. Voor tekst kun je ook gesproken woord invullen. Je mag kladpapier gebruiken. Dat is handig bij 
open vragen en om aantekeningen te maken.  

Tips bij toetsvragen: 

1. Neem genoeg tijd. 
2. Lees zorgvuldig. 
3. Vergeet niets. 
4. Doe niet te veel! 
5. Ken de studiewoorden. 

1. Neem genoeg tijd 
Tijd is je vriend. Bekijk goed wat voor vragen er worden gesteld (open vragen of meerkeuzevragen), of 
er veel of weinig vragen zijn en of er daarbij ook deelvragen (subvragen) zijn. 

2. Lees zorgvuldig 
Denk niet meteen, terwijl je de vraag vluchtig bekijkt, dat je weet wat er van je wordt gevraagd. De 
vraagstelling in de les kan net anders zijn dan je gewend bent van je lesboek, omdat wordt getoetst of je 
de leerstof echt goed begrijpt. Onderstreep de belangrijkste woorden uit de vraag.  

3. Vergeet niets 
Let goed op bij vragen die eigenlijk uit meerdere opdrachten bestaan:  

o Lees bron 3, citeer de belangrijkste zin en vat de tekst in je eigen woorden samen. Dit is een 
opsomming. Je moet dus meerdere dingen doen! Het gevaar is dat je een van de opdrachten 
over het hoofd ziet. Dat heeft vooral grote gevolgen als je de opdrachten meerdere keren moet 
toepassen, zoals in het volgende voorbeeld. 

Onderstreep in elk van de onderstaande tien zinnen de persoonsvorm, noteer het 
gezegde en omcirkel het lijdend voorwerp. Je moet hier dus 10 x 3 = 30 dingen doen. 
Als je bij geen van de zinnen het gezegde noteert, ben je al tien dingen vergeten! 

4. Doe niet te veel 
Wees precies in het uitvoeren van de opdrachten: doe niet te weinig, maar ook niet te veel!  

o De opdracht is bijvoorbeeld : citeer de zin waaruit blijkt dat de schrijver zelf niet van school 
hield. Je moet hier dus een hele zin citeren. Als je alleen de woorden opschrijft waar het 
volgens jou om gaat, heb je de opdracht niet goed uitgevoerd. Als je meer dan één zin citeert, 
heb je ook niet gedaan wat er wordt gevraagd. In het volgende voorbeeld geldt dat ook. 

Geef drie voorbeelden van creatieve activiteiten die in de tekst genoemd worden. Als 
je hier meer dan drie voorbeelden geeft, bestaat de kans dat alleen de drie 
eerstgenoemde worden beoordeeld. Als daar fouten in zitten, kost je dat punten. Of 
jouw vierde, vijfde en volgende voorbeelden dan goed zijn, doet er niet meer toe. 

5. Ken de studiewoorden 
Zorg dat je bekend bent met veelvoorkomende studiewoorden 

6. Ga na wat de structuur van de tekst is of het fragment: wat hoort bij de inleiding, het middenstuk en 
het slot? Waar beginnen nieuwe deelonderwerpen en hoe worden die ingeleid?  Wat hoort bij elkaar 

tip 



(alinea / alinea’s)? Hoe kun je het belangrijkste in één zin samenvatten (hoofdgedachte)?  Wat wil de 
spreker / schrijver bereiken bij de luisteraar / lezer? Dat  is een vraag naar het doel.  

'Ik snap de vraag niet'  

Begrijp je een vraag of opdracht niet? Probeer dan zo letterlijk mogelijk te doen wat er staat. Misschien blijkt 
achteraf dat de vraagstelling onjuist of onduidelijk was. In dat geval heb jij gedaan wat je kon doen. 
 

Open en gesloten vragen  

Op open vragen formuleer je zelf een antwoord. Voorbeelden van open vragen zijn: 
 Wie wordt bedoeld met ‘ze’ in regel 32?  
 Hoe werkt een spier? 

Samenvatten: streep in de tekst de mogelijke antwoorden aan.  Maak hiervan in je eigen woorden een goed 
lopende tekst . Controleer of je alle punten in je tekst hebt  verwerkt. Kijk of je alleen de hoofdzaken hebt en geen 
overbodige dingen, allerlei voorbeelden of nadere uitleg.  Kort zo nodig in. Heb je punten gekregen om samen te 
vatten, zet die punten dan om in vragen en kijk of je ze allemaal hebt beantwoord. Let op signaalwoorden die 
tekstverbanden aangeven.  Moet je redenen noemen, let dan op woorden als ‘omdat, want, namelijk’ … 

Bij gesloten vragen formuleer je niet  zelf het antwoord, maar zeg je ‘ja’ of ‘nee’ of kies je uit een aantal gegeven 
mogelijkheden. Voorbeelden van gesloten vragen:  

 Begint een meewerkend voorwerp altijd met het woordje ‘aan’ of ‘voor’?  
 Aan welke tip heb je het meest: tip A, B of C?  

Meerkeuzevragen  
Meerkeuzevragen (ook multiplechoicevragen genoemd) zijn een bijzondere soort gesloten vragen. Bij een 
meerkeuzevraag moet je vaak kiezen uit drie of vier alternatieven. Meestal is één daarvan het juiste antwoord 
(als je meerdere antwoorden mag kiezen, wordt dat aangegeven), de overige zijn ‘afleiders’. Meerkeuzevragen 
horen bij een gegeven tekst of verwijzen direct naar de geleerde toetsstof. Een voorbeeld van een 
meerkeuzevraag: 

Chinezen worden van jongs af aan blootgesteld aan fijne klankverschillen.’ (regels 76-78) Welk gevolg 
daarvan wordt in dezelfde alinea (4) genoemd?  
  A Chinezen leren gemakkelijk een vreemde taal.  
  B Chinezen vinden hun eigen taal beter ontwikkeld dan andere talen. 
  C In China komt een absoluut gehoor vaker voor dan in Nederland.  
  D In China weten mensen gemiddeld meer van muziek dan in andere landen.  
Bron: eindexamen Nederlands vmbo-tl 2010 

 
Hoe vind je het juiste antwoord op een meerkeuzevraag? Ook hiervoor zijn er weer enkele tips. Deze zijn 
deels dezelfde als de algemene tips bij toetsvragen: 

1. Neem genoeg tijd. 
2. Lees zorgvuldig. 
3. Ken de studiewoorden. 
4. Bedenk eerst zelf het antwoord. 
5. Laat foute antwoorden afvallen. 
6. Kies het beste (of minst slechte) antwoord. 

1. Neem genoeg tijd 
Wees niet haastig met het lezen van de vragen en de antwoorden. 

2. Lees zorgvuldig 
Denk niet meteen, terwijl je de vraag vluchtig bekijkt, dat je weet wat het juiste antwoord is. Soms is een 
antwoord bewust anders geformuleerd dan je gewend bent. Lees nog een keer goed het gedeelte waar 
de vraag over gaat. Zoek in de tekst of het fragmentdeel naar het antwoord op de vraag. Noteer op je 
kladpapier of in de kantlijn  het nummer van de vraag waar het antwoord bij  past.  

3. Ken de studiewoorden 
Zorg dat je bekend bent met veelvoorkomende studiewoorden. 

4. Bedenk eerst zelf het antwoord 
Bedenk eerst wat jij zelf zou antwoorden op de vraag en kijk daarna of jouw antwoord overeenkomt met 
een van de geboden keuzes. Hiermee voorkom je dat de afleiders je beïnvloeden. Dus antwoorden 
afdekken, de vraag lezen, je eigen antwoord uit de (luister)tekst halen, kijken of dat antwoord erbij zit of 
welk antwoord daarbij het beste aansluit. Controleren.  Waarover ging de vraag precies. Past het 
antwoord helemaal bij de vraag.  



5. Laat foute antwoorden afvallen 
Vaak zie je het al snel: een van de mogelijke antwoorden is duidelijk fout. Streep deze (‘in je hoofd’) 
door. Kijk daarna welk antwoord als tweede afvalt et cetera. Op deze manier werk je ‘in omgekeerde 
richting’ naar het juiste antwoord toe. Doe dit het liefst in combinatie met tip 4 en dan eerst tip 4. 

6. Kies het beste (of minst slechte) antwoord 
Het kan voorkomen dat volgens jou geen van de mogelijke antwoorden (helemaal) goed is. Je zult dan 
toch een keuze moeten maken, want geen antwoord geven is sowieso fout. Kies voor het beste (of 
minst slechte) antwoord en bewaar je bedenkingen tot na de toets. 

C of D?  
Het schijnt dat studenten een voorkeur hebben voor de meerkeuzeantwoorden C en D. Maar elk antwoord kan in 
principe goed zijn.  De antwoorden staan op alfabetische volgorde. Ga dus niet twijfelen als je vaker achter elkaar 
hetzelfde antwoord, bijvoorbeeld A hebt gegeven.  De letters zeggen dus niets! Kijk ook niet naar de lengte van 
het antwoord. 
 
Geen tijd  
Kom je in tijdnood bij het maken van je toets of examen? Vul dan in elk geval bij elke meerkeuzevraag een 
antwoord in, ook al moet je gokken. Als je niets invult, is het zeker fout! In het percentage van een 
meerkeuzetoets zit (heel vaak) een gokfactor verrekend! Daarom is de cesuur vaak 65-70% (dus ruim boven 
50% voor een 5,5). 
 
Examenvragen  
Het Centraal Schriftelijk Eindexamen is een bijzondere toets. Daarin is, behalve het niveau van je kennis en 
vaardigheden, ook je bekendheid met examenvragen van belang. In de toetsen ernaartoe oefen je daarom al in 
bekende soorten examenvragen en –opdrachten. Opdrachten die vaak voorkomen bij het onderdeel lezen en 
luisteren:  

1. vraag naar de functie van een alinea  of deel van een fragment. 
2. vraag naar de functie van een zin of uitspraak 
3. vraag naar een type redenering of argument 
4. vraag naar schrijf/spreekdoel of (luister)tekstsoort 
5. vraag naar de hoofdgedachte van de tekst of het fragment 
6. een (luister)tekstgedeelte aanwijzen bij een gegeven kopje of intervieuwvraag 
7. een zin of uitspraak citeren waarin een bepaald inhoudselement genoemd wordt 
8. aangeven welke van een aantal gegeven beweringen juist  zijn 

Een aantal van dergelijke vragen vind je terug in het volgende fragment uit een eindexamen: 

1. Citeer een zin uit alinea 2 waaruit blijkt dat de ernst van de  klimaatverandering niet onderschat wordt.  

(...) 

In alinea 10 verwijst de auteur naar een rapport van de  VO-Raad om zijn standpunt te ondersteunen. 
 
10. Van welk type argumentatie maakt hij daarbij gebruik? Argumentatie op basis van:  
A. autoriteit  
B. feiten  
C. geloof  
D. voordeel - nadeel  

De tekst ‘Hoera! Een nieuw klimaat’ kan worden onderverdeeld in vijf delen die van de volgende kopjes kunnen 
worden voorzien: 

1. Inleiding 
2. Welzijn Nederlanders 
3. Welzijn natuur in Nederland 
4. Economische gevolgen 
5. Meer lusten dan lasten 

11. Met welke alinea begint deel 3 ‘Welzijn natuur in Nederland’? 
Bron: eindexamen Nederlands havo 20… 
Om meer examens te zien of ermee te oefenen kun je kijken op examenblad.nl. Als mbo-er kun je oefenen met 
de havo 3/4/5/-examens. 


